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ATA DA 29a REUNIAO DA ASSEMBLEIA GERAL DO CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DO ALTO VALE DO PARAIBA - CONSAVAP 

Aos vinte e sete dias do mes de agosto de 2019, as 16:00h, deu-se inicio na sede do Consorcio 

Intermunicipal de Sau.de do Alto Vale do Paraiba — CONSAVAP, sito a Rua Prudente Meireles de 

Moraes, 302, Vila Adyanna, Sao Jose dos Campos - SP, a Reuniao da Vigesima Sexta Assembleia 

Geral Ordinaria do Consorcio Intermunicipal de Sau.de do Alto Vale do Paraiba — CONSAVAP, 

contando com a presenca dos seguintes membros: 1. Sr. Izaias Jose de Santana, Prefeito de Jacarei; 

2. Sra. Ana Neide Honorato, Diretora do Departamento Municipal de Saude, representando o Sr. 

Victor de Cassio Miranda, Prefeito de Paraibuna; 3. Sr. Felicio Ramuth, Prefeito de Sao Jose dos 

Campos; 4. Sr. Carlos Alberto de Souza, Prefeito de Jambeiro; 5. Sr. Celso Simao.Leite, Prefeito 

de Santa Branca; 6. Sr. Fernando Cid Diniz Borges, Prefeito de Cacapava; 7. Sr. Celso Fortes 

Palau, Prefeito de Igarata. 0 Presidente do Consavap, prefeito municipal de Jacarei, da boas vindas 

a todos e inicia a reuniao com a apresentacao dos participantes. Expediente: 1. Contrato de 

gestao 01/2015 - Prorrogacao e Reajuste. Inicialmente foi dada a palavra ao pessoal da 

Organizacao Social Contratada, representada pelo Dr. Fernando Fonseca Costa, que foi convidado 

a participar do comeco da Assembleia para expor as razoes de pleitear a prorrogacao com um 

reajuste contratual da ordem de 6,45% com base no IPC Saiide, bem comp pedido de alteracao da 

clausula 5.4 do Contrato de Gestao n° 001/2015, que trata sobre a formacao de fundos para 

execucao objeto do contrato, conforme oficios n° 078/2019 e 085/2019, arquivados junto a 

Secretaria do Consorcio. Na sequencia, já sem a presenca e participacao do pessoal da OS 

Contratada, a Secretaria Executiva apresentou, para o periodo de 12 (doze) meses anteriores, a 

inflacao setorial para a prestacao de servicos medicos e a inflacao geral, com base no IPCA. A par 

dessas informacoes a Assembleia passou a deliberar sobre o tema e APROVOU a ultima 

prorrogacao contratual por mais 12 (doze) meses, com um reajuste total de 3,22% com fundamento 

na inflacao geral, somada com o estudo acerca do impacto da hora dos medicos, se o caso. Já 

acerca do pedido de alteracao contratual, apos explanacao do Consultor Juridico do Consavap, que 

opinou a nao aprovacao, tendo em vista que tal solicitacao feriria os principios da licitacao, 

sobre do da i'gitldade e vinculacao ao instrumento convocatorio, a Assembleia decidiu por 
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aprovar a solicitacão de alteracão pleiteada. Inclusive tendo ern vista que essa será a ültima 

prorrogacão e haverá a realizacão de nova licitação que poderá prever novos termos. Expediente: 

2. Contratos auxiliares do setor Administrativo do Consórcio - Prorrogacao e Reajuste. A 

Assembleia deliberou acerca dos principais Contratos auxiliares do ConsOrcio, a saber, de 

prestação de serviços de contabilidade, sistema AUDESP e ,de manutenção do site e APROVOU 

constar a previsão no orçamento de urn reajuste máximo baseado na inflacão geral para os ililtimos 

12 (dose) meses da data de .negociação, no Ficando a cargo da Secretaria Executiva negociar cada 

urn deles ern separado quando da época de sua renovacão. Expediente: 3. Aprovacao do 

Orçamento 2020. A Secretaria Executiva e a Contabilidade do Consavap apresentaram as 

planilhas orçamentárias para o exercIcio de 2020, contendo todas as previsOes de despesas e 

receitas do Consórcio, inclusive os reajustes aprovados para os expedientes anteriores, bern como a 

reposicão salarial para o ano de 2020 do quadro de empregados do CONSAVAP. Após análise e 

deliberacão, foi APROVADO o orçamento para 2020. Expediente: 4. Tribunal de Contas: 

Julgamento do Contrato de Gestão n° 001/2015 e do 10  e do 2° Aditivos. A Secretaria Executiva 

apresentou as decisOes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que julgaram REGULARES 

o Contrato de Gestão n° 001/2015, bern como o primeiro aditivo de 2016 e segundo aditivo de 

2017. Expediente: 5. Ambulância JacareI. Expediente: No tocante a reposicão da Ambulância 

do municIpio de Jacarel que sofreu perda total, restou estabelecido que .0 Consórcio ira auxiliar no 

custeio, ficando pendente urn estudo para verificar a melhor opcão. Se aquisicAo direta pelo 

MunicIpio corn auxflio do Consórcio, ou aquisição pelo Consórcio corn repasse da verba advinda 

do seguro pelo MunicIpio de Jacarel. 6. Escoiha de data para convocação extraordinária 

visando a eleicao de nova diretoria: mandato 2020. Em conformidade ao previsto no Estatuto do 

CONSAVAP, a Secretaria Executiva relernbrou que o mandato da atual Diretoria terminará ao 

final do corrente ano, podendo ainda haver urna reeleicão dos atuais ocupantes em seus respectivos 

cargos. Em sendo assim, a Assembleia deliberou e ESCOLHEU o dia 19/11/2019, as 16:00, para 

eleiçao da nova Diretoria - mandato 2020. Expediente: 7. Diversos: A Secretaria Executiva 

destacou a inauguracão da base do municIpio de Igaratá, que iniciou a prestacão dos serviços do 

SAMU em junho, assim como a proximidade da inauguracão da base do rnunicIpio de Santa 

Branca, cuja prestacão de serviços está prevista para o inIcio 

informou, ainda, que o municIpio de Paraibuna terminou 0 process 
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aguardando-se a chegada do velculo para infcio dos procedimentos de sua inauguracAo. Por firn, a 

Assembleia solicitou urn estudo da Secretaria Executiva para aquisicão de uma unidade VIR - 

Viatura de Intervencão Rápida, visando meihorar a prestacão dos servicos do SAMU. 

Concluldos os trabaihos, o Presidente passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na 

ausência de manifesto e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos. Nenhum outro 

ponto levantado pelos participantes. Eu, Ernesto Aparecido de Albuquerque,, Secretário Executivo 

do CONSAVAP, redigi a presente ata. São José dos Campos, 27 de agosto de 2019. 
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