
Prefeitura Municipal de Taubate
Estado de São Paulo

Taubaté, à) de \elo-l-,.^= de2017.

Oficio no \3\ 12017

Senhor Presidente,

Requerimentos n's 97 a 99/2017. de autoria da

Vereadora Loreny Mayara Caetano Roberto

Em atenção aos Requerimentos em referência, temos a informar que:

R-EO.97 - Informacões sobre o contrato 0040/2015 celebrado entre a Prefeitura
Municipal e a Emnresa Essencial Medicina Intesrada S/S Ltda.. nara orestação do

servico de médicos socorristas para atendimento da demanda do servico de

ureência e emergência no Pronto Socorro Municipal (PSM). UPA CECAP. UPA

San Marino e Pronto Socorro Infantil (PSI)I

L Por qual motivo os anexos integrantes do contrâto assinado entre a

Municipalidade e a Empresa Essencial Medicina Integrada deixaram de ser

disponibilizados no Portal da Transparência Municipal?
II. Solicitamos que os mesmos sejam incluídos no Portal da Transparência no

menor tempo possível. Não somente desse, mas de todos os contratos

firmados pela Municipalidade, que devem estar disponibilizados em tempo

real.
O Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras informa que a Prefeitura já

está adotando as providências quanto ao solicitado nos itens I e [1.

III. Qual o quantitativo de médicos socorristas contratados?
IV. Qual o quantitativo de médicos socorristas que compõem a escala de

trabalho diária/semanal (número de proíissionais por plantão) de cada

unidade de urgência e emergência para as quais foram contratados?
V. A empresa contratâda mantém o controle de freqüência dos médicos

socorristas por meio do sistema biométrico (ponto eletrônico)?

Quantos aos itens IIl, lV e V, seguem por cópia as informações prestadas pela

Secretaria de Saúde desta Municipalidade.

REO. 98 - Informacões sobre o Preeão Presencial n" 24412016 vencido oela

Emnresa Mara Silvia Pezinato. cuio objeto é a contratacâo de emoresa

esoecializada para nrestacão de servicos de enfermasem oara atendimento da

demanda do senico de urgência e emergência no PSM. UPA Cecao. UPA San

Marino. UPA Santa Helena e PSI:

I. Por qual motivo os contratos e seus ânexos não estão sendo disponibifizaAosl
em tempo real no Portal da Transparência para consulta pública? t 

^\ .
O Departamento de Materiais, Patrimônio e Compras informa que a Prefeitura já \

está adotando as providências quanto ao solicitado.
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Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

II. De acordo com o Termo de Referência anexo ao Pregâo n" 244116, tm total
de 146 profissionais de enfermagem serão disponibilizados pela empresâ
para atendimento nas unidades de urgência/emergência. O Controle de

freqüência dos profissionais ficará a cargo da Prefeitura ou da Contratada?
O Controle de freqüência será feito por meio do sistema biométrico (ponto
eletrônico)?
A Secretaria de Saúde informa que o controle de lreqüência dos profissionais é

realizado pela contratada. mediante o registro de ponto eletrônico. har,endo a

fiscalização e acompanhamento pela Comissão de Fiscalizaçâo.

REO. 99 - Informacões a respeito dos contratos firmados entre a Prefeitura
Municioal de Taubaté com a Eco Taubaté Ambiental S/A e. com a Fundação

"Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" - FUNAP. para a realizacão de servicos de
limneza urbana em nosso Município:
Pelo qual motivo que a Prefeitura Municipal está mantendo o Convênio com a
FUNAP para a realização de serviços de limpeza urbana, uma vez que após do dia
311512016 foi assinado o contrato com a Eco Taubaté Ambiental S/4, que assumiu
a Concessão Administrativa de prestação de serviços públicos de limpeza urbana e

manejo de residuos sólidos, inclusive com a realização de obras?
A Eco Taubaté está recebendo da Prefeitura Municipal por serviços que estão

sendo prestados pela FUNAP? Está havendo duplicidade de pagamento?
Conforme demonstrado em nossos quadros acima, os valores pagos à FUNAP após

o dia 31/5/2016 totalizam até o dia 31 de dezembro de 2016 o montante de R$
900.327,23 (novecentos mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e três centavos). Se

Íicar comprovada a duplicidade de pagamento, como será feito o ressarcimento
desse valor aos cofres públicos municipais?

Não há duplicidade de pagamento, tampouco de serviços. Portanto. não há que

Íalar em ressarcimento.

Atenciosamenttr

NIOR

A Sua Excelência o Seúor
Vereador Diego Fonseca Nascimento
Câmara Municipal de Taubate

AVENIDA TIMDENTES 520 - CEP 12 030'180 - TELEFONE PABX (oXX12) 3625.5000 - FAX: (oXX12J 3621.6444
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Taubaté, '13 de fevereiro de 2O17 .

Ao Departamento Técnico Legislativo- DTL

Referente ao requerimento da Vereadora Loreny M. Caetano Roberto

Em reposta ao requerimento 9712017 da Vereadora Loreny, nos que

compete, temos a informar o que segue:

l- Não é de competência desta Secretaria informar;

ll- Não e de competência desta Secretaria informar;

lll- Total de 69 postos médicos socorristas por plantão diurno e noturno;

lV- Segue tabela com o quantitativo de médicos socorristas e suas respectivas

escalas de trabalho por unidade de urgência e emergência conforme

contratualizado.

\^

,q*rido John I'itrs"rald Kennedy 488 -lardim das Nações :lTaubaté/SP - Tel: 12

PRESENCIAIS - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL - PSMT

Especialidades

Plantiio
Diurno

(das 7h às
19h - de

segunda-feira
a dominqo)

Plantlio
Noturno

(das 19h às 7h

- de segunda-
feira a

domingo)

Total de
Plantão

Emergencista 1 1 2

Clínico Geral b 5 11

Medico Ortopedista- de corPo
presente

I 1 2

Médico (semi-especial,
isolamento)- de corpo presente 1 0 1

36216600
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

PRESENCIAIS - PRONTO SOCORRO INFANTIL

a orsrÂucta - PRoNTo socoRRo INFANTIL

n olstÂucn - pRoNTo socoRRo MUNIcIPAL- PsMT

Especialidades

Plant io
Diurno

(das 7h às
í9h - de

segunda-feira
a dominqo)

Planüio
Noturno

(das 19h às 7h

- de segunda-
feira a

dominqo)

Total de
Plantão

Médico Neurologista Clinico ou
Neurocirurqião- a distância

1 1 2

Médico Psiquiatria- a distância ,| 1 2

Médico Vascular- a distância 1 1 2

Médico com experiência em
intoxicação- a distância

1 1 2

Médico Oftalmoloqista- a distância 1 1 z
Médico Cirurqia Geral- a distância 1 1 2

MEIO PER|ODO - PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. PSMT
ESPECIALIDADE Das 7h às 13h

de segunda a domingo Tota I de
Pla ntão

Medico Clínico Diarista (para
atender os pacientes que
aguardam internação nas
observaçóes feminina, masculina,
medicaçáo idoso, idoso l, idoso ll
e dar suporte clínico aos
especialistas)

2

Especialidades

Planüio
Diurno (das
7h às í9h -
de segunda-

feira a
dominso)

Plantãio
Noturno

(das 19h às 7h

- de segunda-
feira a

dominqo)

Total de
Pla ntão

Médico Pediatra 3 3 6

Especialidades

Plantão
Diurno (das
7h às í9h -
de segunda-

feira a
dominEo)

Plantão
Noturno

(das 19h às 7h

- de segunda-
feira a

dominqo)

Total de
Plantão

Avenida lohn Fitzgerald Kennedy 488 -Jardim das Nações - Taubaté/SP - Tel: 12

36216600
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Clrurqiâo Pediátrico â distância 1 1 2

naeto peníooo - pRoNTo socoRRo INFANTIL
ESPECIALIDADE Das 7h às 13h

de segunda a domingo
Total de
Plantiio

Médico Pediatra Diarista (para
atender os pacientes que
aguardam internação nas
observaÇões do PSI)

,| 1

PRESENCIAIS - UPA San Marino

PRESENCIAIS - UPA Santa Helena

PRESENCIAIS _ UPA CECAP

Especialidades

Plantão
Diurno

(das 7h às
19h - de

segunda-feira
a dominqo)

PlantÉio
Noturno

(das 19h às 7h

- de segunda-
feira a

dominqo)

Total de
Plantlio

Médico Pediatra 2 2 4

Clínico Geral 3 z 5

Especialidades

Plantiio
Diurno (das
7h às 19h -
de segunda-

feira a
dominqo)

Plantáio
Noturno (das

19h as 7h - de
segunda-feira

a domingo)

Total de
Plantão

Médico Pediatra 2 2 4

ClÍnico Geral 4 3 7

Ortopedista 1 1 2

Especialidades

Plantlio
Diurno (das
7h às 19h -
de segunda-

feira a
domingo)

Plantão
Noturno (das

19h as 7h - de
segunda-feira

a domingo)

Total de
Plentiio

Medico Pediatra 2 2 4

Clínico Geral 2 2 4

-Au*ido 

John Fitzgeratd Kennedy 488 -Jardim das Nações - Taubaté/SP - Tel: 12

36216600
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

V- A empresa ESSENCIAL MEDICINA INTEGRADA S/S LÍDA., faz o controle de

frequência dos médicos socorristas por meio de folha de frequência, haja vista que

exaste uma comissáo fiscalizadora a qual realiza mensalmente o acompanhamento

do contrato a fim de que tenha total transparência no serviço prestado pela

contratade.

Atenciosamente,

I

Wa, nnr, rurg"rald Kennedy 188 -lardim das Nações - Taubaté/sP - Tel: 12

36216600


