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	 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO ALTO VALE DO PARAIBA 

Caçapava, Igaratá, JacareI, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca, São José dos Campos 

RELATORIO DE ATIVIDADES 2019 
10 e 20  SEMESTRES 

PREAMBULO 

Vern a Secretaria Executiva, corn base no inciso V, do art. 26, do Estatuto do 

Consórcio Intermunicipal de Saüde do Alto Vale do Paraiba - CONSAVAP, a 
presenca de todos os prefeitos e/ou representantes legais dos rnunicIpios 

consorciados, apresentar o Relatório Anual de Atividades, exercicio de 2019, 

pleiteando a sua aprovação em Assèmbleia Geral. 

Segue, tabela do relatório de atividades: 

meta 

Manutenco das atividades R$938.979,56 R$ 713.955,63 Realizado a menor devido ao 
administrativas Secretário 	Executivo 

acumular 	a 	funço 	de 
coordenador juridico e a no 
contratacão 	de 	pessoa 
jurIdica conforme previsto. 

Moeda 
Manutenco e implantaco R$ 19.636.009,80 R$ 18.824.117,63 Realizado a menor devido a 
das atividades do SAMU não implantaçao da base do 

municipio 	de Paraibuna e 
devido 	as 	bases 	dos 
municIpios de Igaratá e Santa 
Branca 	terem 	sido 
implantadas 	em 	junho 	e 
agosto de 2019. 

Total R$ 20.574.989,36 R$ 19.538.073,26 

Rua: Eng° Prudente Meireles de Moares,302 - Vila Adyanna - São José dos Campos - SP 

Tel: (12)3923-6593 
www.consavap.com.br 	 / 

Páginaldell 



Nota explicativa: 

Os municIpios de Igaratá, Santa Branca e Paraibuna foram aprovados pelo Ministério 

da Sailde em 2017, para imp1antaco do serviço SAMU em suas localidades. Em 27 

de dezembro de 2018, os municIpios de Igaratá e Santa Branca foram contemplados 

pela Portaria 4.299(2018) para receberem suas referidas ambulâncias. Em junho de 

2019 foi inaugurada a base do municIpio de Igaratá e em agosto de 2019 inaugurada 

a base do municIpio de Santa Branca. 

Em outubro de 2019 o CONSAVAP questionou o Ministério da Saude sobre o 

posicionamento referente a unidade de suporte básico para o municIpio de Paraibuna 

conforme aprovacào no sistema SAWS, processo n°20.109. Em dezembro de 2019 o 

Ministério da Sailde liberou uma ambulância de unidade básica SAMU para o 

municIpio, corn previsão de inauguração do serviço para o ano de 2020. 

Análise do Balanco do Consórcio Intermunicipal de Saóde do Alto Vale do 

Paraiba - CONSAVAP referente ao exercIcio de 2019. 

I - ExEcucAo 0RcAMENTARIA 

O orçarnento para o exercIcio financeiro do ConsOrcio Intermunicipal de Saüde do 

Alto Vale do Paraiba teve a previsäo da receita e a despesa fixada em R$ 

20.574.989,36 (vinte milhôes quinhentos e setenta e quatro mil novecentos e oitenta 

e nove reais e trinta e seis centavos). 

Durante o exercIcio financeiro de 2019 näo houve alteração orçamentáriapor créditos 

suplementares, permanecendo, portanto, a previsào inicial. 

1— RECEITA 

A receita efetivamente arrecadada no exercIcio foi de R$ 19.030.795,29 (dezenove 

milhôes, trinta mu, setecentos e noventa e cinco reais, vinte e nove centavos) 

percebendo-se que a arrecadaçâo foi menor do que a receita prevista, pois as bases 
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dos municIpios de Igaratá e Santa Branca foram implantadas em junho e agosto de 

2019 e a base do municIpio de Paraibuna perrnaneceu inativa. Os municIpios de 

Igaratá e Santa Branca contribuIram em parte do exercIcio somente corn o valor da 

cota administrativa e o municIpio de Paraibuna contribuiu durante todo o exercIcio 

sornente corn o valor da cota administrativa. 

Além do explicitado acima, houve urn valor de R$ 1.378.125,99 (urn rnilMo 

trezentos e setenta e oito mil cento e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) 

inscrito em DIvida Ativa referente ao exercicio de 2019. 

2— DESPESA 

Quanto as despesas, foram na ordern de R$19.538.073,26 (dezenove milhOes 

quinhentos e trinta e oito mil setenta e três reais e vinte e seis centavos), que 

constituIrarn as despesas administrativas e de irnplantaçào e rnanutençäo das 

atividades do SAMU. 

As despesas administrativas foram na ordern de R$ 7 13.955,63 (setecentos e treze 

inil novecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavo) não executadas 

totalmente, pois O Secretário Executivo acurnulou a função de coordenador jurIdico, 

economizando, assim, gastos corn os elernentos de vencimentos e vantagens fixas 

pessoal civil e obrigacOes patronais. 

As despesas corn a irnplantacäo e manutenço dos serviços do SAMU foram na 

ordem de R$ 18.824.117,63 (dezoito milhOes oitocentos e vinte e quatro mil cento e 

dezessete reais e sessenta e três centavos) não executadas em sua totalidade devido a 

näo implantacäo da base do municIpio de Paraibuna, e a implantacâo das bases dos 

municipios de Igaratá e Santa Branca terem sido implantadas ern junho e agosto de 

2019. 

II— GESTAO FINANCEIRA E ECONOMICA 

O Consorcio durante o exercIcio de 2019 realizou uma boa gestho financeira, 

conseguiu recebér todo o valor da dIvida ativa e cumprir corn todas as obrigacOes 

assurnidas, tendo assim fechado o exercIcio financeiro de 2019 corn urn superávit 
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financeiro de R$ 544.211,76 (quinhentos e quarenta e quatro mil duzentos e onze 

reais e setenta e seis centavos). 

1- AS ATIVIDADES REALIZADAS NO EXERCICIO DE 2019 

JANEIRO 

• Em 08 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Oficio no 001/2019, dando ciência da Portaria no 4.299/2018, que publica a lista 

dos Estados e MunicIpios elegIveis para o processo de doaçâo de Unidades 

Móveis do SAMU 192, corn encargos, a tItulo de renovaçao de frota - Tornado 

elegIveis para recebimento os municIpios de Igaratá e Santa Branca; 

Em 08 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

OfIcio no 002/2019 aos municIpios consorciados referente ao Boletim EstatIstico 

2018, que contém os nümeros e informaçOes relacionados as atividades 

desempenhadas pela equipe do SAMU-1 92, no ano de 2018, bern como sua 

comparaçao corn os anos anteriores; 

Em 14 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

OfIcio no 008/2019 ao Ministério da Saüde solicitando a inclusao do MunicIpio 

de Paraibuna em Portaria para o recebirnento de Ambulância destinada ao SAMU, 

conforme previsto pela Portaria MS/GM n° 4.111/2017; 

Em 30 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

OfIcio no 010/2019 ao Tribunal de Contas em CD, o arquivo do SISOCP do 

Segundo Semestre de 2019, acerca do controle sobre a Ordem CronolOgica de 

Pagamentos, estabelecida pela Lei 8.666/93, e suas alteraçOes; 

Em 30 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Oficio no 011/2019 a SPDM solicitando planilha de gastos com as ambulâncias 

do SAMU; 

Em 30 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

OfIcio no 012/2019 a SPDM solicitando informaçOes sobre as ambulâncias com 

sinistros e/ou paradas; 
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Em 30 de janeiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Offcio n° 013/2019 a SPDM solicitando informaçoes sobre ocorrências do 

municIpio de Jacarel. 

FEVEREIRO 

Em 01 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

OfIcio n° 015/2019 a SPDM encaminhando apontamentos levantados pela 

Cornissão de Avaliacão referente ao perlodo de juiho a outubro de 2018, para 

ciência e manifestação; 

Em 1 de fevereiro de 2019, agendamento da Receita Federal para alteracäo na 

diretoria do ConsOrcio; 

Em 05 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Oficio n° 016/2019 a SPDM autorizando a utilizacão do recurso financeiro 

constante no caixa no dia 31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 320.478,5 9 

(trezentos e vinte mu, quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove 

centavos), no exercIcio financeiro subsequente (2019), para que assim se possa 

garantir a execuço do Contrato por todo o periodo de sua vigência; 

• Em 05 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

OfIcio n° 018/2019 ao municIpio de Jambeiro solicitando providências para o 

pagamento da DIvida Ativa de 2018; 

Em 05 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Oficio n° oi 9/2019 ao presidente do Consórcio, prefeito de Jacarel Izaias Jose' de 

Santana relatando informaçOes a respeito das Arnbulâncias fora de circulacão; 

Em 05 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Oficio n° 021/2019 ao presidente do ConsOrcio, prefeito de Jacarel Izaias Jose' de 

Santana para conhecirnento, os RelatOrios emitidos pelo Tribunal de Contas a 

respeito do Exarne das Contas do ExercIcio 2017, bern como acerca do 30  Termo 

Aditivo ao Contrato de Gestäo; 

Em 07 de fevereiro foi realizada reunião corn a SPDM na sede do CONSAVAP 

para tratar de pautas pendentes, bern corno meihorar o fluxo de inforrnaçOes e 

comunicação; 
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• Em 08 de fevereiro de 2019, reunião do presidente do consórcio prefeito Izaias 

corn a secretaria executiva do CONSAVAP; 

• Em 08 de fevereiro de 2019, agendado para o presidente Izaias no Serasa a 

emissäo do Token para o COSNAVAP; 

• Em 08 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Oficio no 022/2019 a SPDM solicitando para que encaminhe ao CONSAVAP 

reclamaçOes, sugestOes e elogios no ano de 2018, por municIpio consorciado; 

• Em 18 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

OfIcio no 026/2019 a SPDM solicitando para que encaminhe ao CONSAVAP 

informaçoes referente aos projetos do segundo semestre de 2019, Samuzinho, 

Party; 

• Em 22 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP encaminhou 

Oficio no 028/2019 aos municIpios consorciado informando que por orientação do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (como preconizado no inciso I, art. 158 

da Constituiçâo Federal, que estabelece como beneficiário deste valor o 

municIpio), o IRRF- Imposto de Renda Retido na Fonte do CONSAVAP, deverá 

a partir de Janeiro de 2019, ser recoihido através de Guia de Recolhimento da 

Prefeitura, proporcionalmente a contribuicão de cada consorciado, para as 

referidas prefeituras; 

• 	Em 26 de fevereiro de 2019, a Secretaria Executiva do CONSAVAP 

encaminhou Oficio no  029/2019 ao Tribunal de Contas referente a Requisição do 

Tribunal de Contas - do ExercIcio 2017, solicitada por e-mail em 19/02/2019. 

MARCO 

• Providências para realizacão da Assembleia: prestacão de contas de 2018, 

documentos da secretaria executiva do referente ano, TCE; 

• Protocolado em 27 de marco de 2019 Prestacão de Contas do exercicio 2018; 

• Em 08 de marco de 2019 realizada reunião corn o Cap Fernando Mendes do 

COPOM de São José dos Campos, na sede CONSAVAP, para celebração de 

convênio, quando foram tratados os artigos da minuta acerca do convênio; 
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• Em 14 de marco de 2019 entregue pelo Cap Fernando Mendes do COPOM de São 

Jose' dos Campos, oficio de encaminhamento da minuta do convênio assinada pelo 

Cel PM Comandante Jose' Eduardo Stanelis de Aquino; 

• Realizada Assembleia em 20 de marco de 2019, conforme Ata 28 a  Assembleia; 

• Publicado Balanço Patrimonial do CONSAVAP do exercIcio de 2018 no Jornal 

O Vale na data de 29 de marco de 2019. 

• Liberado pelo Ministério da Saüde a ambulância para o municIpio de Igaratá; 

• Visita a Base de Igaratá para tratativas da implantacão do SAMU no referido 

municipio; 

• ReuniAo corn prefeito de Igaratá e sua equipe para cronograrna de implantaçAo do 

SAMU; 

• CONSAVAP e SPDM visitam a unidade mista do municIpio de Igaratá para 

definicão de fluxo do atendirnento do SAMU. 

MAIO 

• CONSAVAP envia oficio 0  044/2019 ao Ministério da Saüde indagando a 

possibilidade de renovação de frota das viaturas pertencentes a este consórcio, baja 

vista o elevado valor de manutençAo das mesmas, em especial aquelas corn mais de 

200.000 km; 

• Reunião corn o presidente do Consórcio Izalas, prefeito de Jacarel para despachos 

Elaboração do Aditivo ao Contrato de Rateio dos municIpios de Igaratá e JacareI, 

devido a implantação e inIcio do atendimento do SAMU em Igaratá que também 

atenderá bairros vizinhos do municIpio de Jacarel. 

JUNHO 

• Reunião da Comissão de Avaliação na sede do Consavap para análise da Prestacào 

de Contas da SPDM; 
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• Liberado pelo Ministério da Saüde a arnbulância para o municIpio de Santa 

Branca; 

• Retirada da ambulância de Santa Branca; 

• Visita técnica ao municipio de Santa Branca; 

Reunio corn prefeito de Santa Branca e sua equipe para cronograrna de 

imp1antaço do SAMU; 

• Entrega da prestacão de contas 2018 ao TCE; 

• Imputacão de dados no SISRTS (Sistema de Repasses Püblicos ao Terceiro Setor) 

- TCE, referente ao ano de 2018; 

Novo comandante do CPI -1 coronel Jose' Eduardo Stanelis, recebe executiva do 

Consavap, Naira Maria de Oliveira e Myriarn Alckmin Nogueira dando continuidade 

a parceria existente entre Poilcia Militar, Corpo de Bombeiros e SAMU! 

Participaram do encontro, Tenente Fortunato, Capitäo Mendes, Naira Maria de 

Oliveira, Capito Naresi, Myriam Alckmin Nogueira, Coronel Stanelis e o Tenente 

Coronel Flávio Pires; 

• Inaugurada em 11 de junho de 2019, a 17  Base do SAMU no municIpio de 

Igaratá; 

Realizada a 4a  Ediço do estágio de integraçâo entre SAMU e Corpo de 

Bombeiros, o treinamento ocorreu de 11 a 13 de junho de 2019. Contou corn aulas 

de noçOes de salvamento em altura, aquático e terrestre, além de aulas de noçOes de 

incêndio, de abordagem técnica e tentativa suicida. 0 evento contou corn a palestra 

de aula inaugural do grupamento Aéreo do CPI-1, e corn a participacão da equipe do 

[JtiIJJ 

JULHO 

Reunião da Comissâo de Avaliacao do Contrato de Gesto, realizada na sede do 

Consavap coma presenca da SPDM para inforrnaçOes e esciarecimentos, referente 

ao perlodo do prirneiro semestre de 2019; 
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• Iniciada tratativa para renovação do Contrato de Gestão n° 001/2015. 

A I--" fAQrIrIA 

• Em 23/08 Consavap participou da Capacitação do Tribunal de Contas na Câmara 

de São Jose' dos Campos; 

• Preparação de documentos para 29a  Assembleia; 

• Realizada em 27/08 na sede do Consavap, a 29a  Assembleia Geral do Consavap. 

Estiveram presentes: Izalas, prefeito de Jacarel e Presidente do Consavap, FelIcio, 

prefeito de São Jose' dos Campos, Celso Simão, prefeito de Santa Branca, Celso 

Palau, prefeito de Igaratá, Carlos (Casquinha), prefeito de Jambeiro, Fernando, 

prefeito de Cacapava, Ana Neide, representando o prefeito de Paraibuna, além da 

Secretaria Executiva, Dr Ernesto Albuquerque, secretário executivo, Myriam 

Alckmin, coordenadora administrativa e financeira, Naira Maria de Oliveira, 

coordenadora de Prograrnas e Proj etos. 0 evento ainda teve a participacão da 

contadora do Consavap, Carla Oliveira Berti, e da SPDM que apresentou os 

indicadores do serviço SAMU; 

• Inaugurada em 31 de Agosto de 2019 a 18 a  Base Descentralizada do SAMU, no 

municIpio de Santa Branca. Obtendo com o SAMU urn serviço de exceléncia, Santa 

Branca passa a fazer parte de forma mais integrada e funcional, da rede de urgência 

e emergência da região do Alto Vale do Paraiba, que segundo estirnou o IBGE, em 

2019 conta com mais de 1 milhão de habitantes; 

• Aprovação do Orçamento 2020. 

SETEMBRO 

• I Consavap participa do 10  Seminário de SoluçOes Inovadoras para MunicIpios, 

ocorrido na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, nos dias 26 e 27 de 

setembro de 2019, que reuniu gestores de diversas cidades paulistas para discutir 

ideias inovadoras e os meihores caminhos a serem tornados frente aos desafios da 

gestão pñblica; 
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• De 10 a 14 de setembro, auditoria presencial do agente de fiscalização Nelson M. 

Calderaro da Silva - TCE; 

• Encarninhado o Orçarnento de 2020, aprovado pela 29a  Assernbleia Geral aos 

municIpios consorciados, para.que os mesmos possarn encaminhar as respectivas 

Cârnaras de Vereadores. - OfIcio 078/2019. 

OUTUBRO 

• Offcio 090/2019 - Ao Ministério da SaUde, indagando sobre o posicionarnento da 

doaço de urna unidade de suporte básico ao municIpio de Paraibuna, conforme 

aprovacão no sisterna SAWS processo n'20.109; 

• Encarninhado docurnento solicitado pelo Tribunal de Contas, Agente Otávio H. F. 

Darniani. 

NOVEMBRO 

• Assernbleia - 19/11/19 - eleiçäo de nova diretoria do CONSAVAP, realizada na 

sede do Consavap, conforme Ata n° 030/2019; 

• Encarninhado ao Ministério da Saüde documentação referente a Qua1ificaço dos 

Serviços de Urgencia e Ernergencia - SAMU; 

• Encarninhado ao Ministério da Saüde, docurnentação referente ao Relatório 

Descritivo Anailtico SAMU. 

DEZEMBRO 

• Renovação do Contrato da Contabilidade; 

• Renovação do Contrato corn a Telefônica; 

• 0 Ministério da Saüde informa aprovaçAo do Relatório Descritivo AnalItico 

SAMU, enviado para análise pelo CONSAVAP; 

0 municIpio de Paraibuna foi pleiteado pelo Ministério da Saüde corn uma 

ambulância de suporte básico SAMU. 
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III - DA APROVAçAO 

Diante da exposicão deste Relatório de Atividades realizadas pelo Consórcio 

Intermunicipal de Saüde do Alto Vale do Paraiba - CONSAVAP, esta Secretaria 

Executiva o coloca a disposicão em Assembleia Geral para que seja deliberado e 

aprovado, convertendo-se no relatOrio Anual da Secretaria Executiva do 

CONSAVAP do ano de 2019. 

São Jose' dos Campos, 27 de dezembro de 2019. 

ERNES/F".. DE ALBUQUERQUE 
Secreta'rig Bxectitivo e Consultor JurIdico 

MYRIAM ALCK N RAM S NOGUEIRA 
Coordenadora Administrativo e Financeiro 

NA DE OLIVEIRA 
Coordenadora de Programas e Proj etos 
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