
PREFEITURA DO MUNIGíPIO DE PORTO VELHO

CONÍROLADORIA GERAL DO ÍUIUNIGIPIO

Aos 09 [nove) dias do mês de iulho do ano de 2019' às 09 [nove) horas'

na sede da Controladoriu c"t'Iáã r"r'inicípio' situada na Avenida Carlos Gomes'

\e z776,bairro São Cristovao, porto vetnà7Ro' Prgs.enPs: 
Dr' Boris Alexander

Goncalves de Souza - c"#;l"d;; õ"iur aã rta*itipio; Dr' Marcus vinicius de

ü;:il;t;;§;*'á'i; ü;;ip"l Adj,1t9 da semusar Dr' carros Gunherme

Grabner - Superintendentt ü*i"iiA de"Licitações em exercício; Saulo Roberto

do Nascimento - Cootatoã-ao" úuncipat de Tecnolosia da lnformação'

Comunicação e Pesquisa - ?"üilt õ-"1# Z;*"r dos §antos - Diretora do

Departamento de a"ompa"nJ"enià à" C"ttao e Transparência DGT/CGM; Etiel

Brasil do Carmo - oo"to' I'ãrrii'i*uti* spft,íao; Lioia Femandes Amrda -
SEMUSA; Lúz Carlos P*:*á;-ú"1" nff Sevfusel Jocel Soares Ferreira

DMAC/SEMUSA; Francisca do6a"t NtV DMAC/ S-EI\'ÍUSA; Francisco Emilson

Rabelo (cMTl/Desrsl; :"cxs"i g''iinã'i"i-icrtlryoesls); wavder Lovola (cGlÚ

DATI). A present"."uniao foip"rJàia' pa" Dr' Boris Alexander' com o obletivo

de promover adequações ";iléd";t*-cumprimento 
do acordo firrnado através

do Termo de Ajustamento d;A;ã- úc' asiinaao no dia 10 de juúo de 2019'

envolvendo o controle a*.i"ti"iã r"u;;t d;' profissionais da saúde e o contÍole

de Donto eletrônico, já trn ;;;;;t"tttt ã s"ti"*iu Geral de Govemo - SGG e

;:.1;"n""ü;;to;iã" Àd;il;"õ - §Évreg' junto ao rribunar de contas do

il;;ild"'il;àoi'iu " rrri"irte,io público de contas. o Dr' Boris 
"1"11":^i::

Dresentes acerca do pt-o 
"rn 

curso pam atender- a cada um dos compromrssos

ffiffi;;; üriA ;j; "-I"à 
í' ú'i" se deu da assinatura deste' ou seja a

ilii,ru iô ã.,*t" a" r,lc;;;;.b.tidos todos os Dontos ali definidos, que

oasso a elencar ,- " 
tt"ô*"';;;;-;; -c"*ole 

das Jomadas Laborais dos

'#iljoiJ,^á;s"'à", " '"*ãã' 
i'l'õ*r"t Paes da Mota' RH SEMUSA' afirmou

oue iria disponibilizar " 
utáiã;ff;;;ã"t-na pagina aa seMUSA' respeitando

ós 40% de possibilitlade itãã i'"tt"" de troca)' -tendo 
este informado que a

SEMUSA não dispõe a" tÃiãÀi 
"*"fusivo 

para aqalizar essas informações' o que

ficou de ser resolvido p"I"i;;;ttá'i;-ú*itlptr AqjTtg da SEMUSA' Dr' Marcus

Vinicius de Oliveira cott'-ãõil*i"a"iêta dá Municipio atentou a todos os

pÍesentes quanto ao p*o à"-sõãã " 
tí"* da assinatura do referido TAG' para

oue houvesse o 
"u-p"t"iio 

1u á"tÀ0" sendo gue em dias corridos o referido

#;:. .-üJi*"^ iÚoszôó' õ'i--ffi"miliàção á esfera estadual de banco

àe dados, cujo prazo ae s0 áias à*uern "tú 
tt -t*'o' foi aoontado pelo Sr' Saulo

Roberto do Nascimento (Cüfr;ô;-; üturicípio- está "'morindo 
a determinação

disoonibilizando ^ i'f"'*;;;"t1 i;"td;;-Ét'ào/sESAU divulgar em local que

seja possível extrair as t"f#;;;il;;;;;;id;t estabelecidos no TAc; a SEMUSA

atraves do secretário Aáili"; s;. ú;us Vinicius, informgu :'"- ry_ -Yi
dificúdade em atualizar u ã'"o,Ãâu .. tempo.real, mas oue buscará soluções Junto a

CMTI para ,*. u quttlão'" qi" *J 
"'-p'"aa 

dento dà prazo que se esgota em l0

de setembro de 2019, "dtá"tià-il;;;" itottattiu com a correção da falha quanto

ausência de disponibilizai#6;il ão *ct at julho e subsequentes que não

estavaÍn disponibilizadas ;; ;;;-á; Ttansparência e na página da SEMUSA' o

mesmo ocolre .o. u'ãi'ôtçã" ú' jomadas' uma vez que não hâ

\
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disponibilização das escalas pelo Estado' t* 
-!-ul'^ 

contudo' a CMTI irá

disoonibilizar na web serurce e rio Portal da Transparência-do município no formato

CSV para que o Estado ""n;;; 
t"Ãt'rt as inf.ormações' e que irá demonstrar

aleum resultado a"to o",n#'ü ;"-;;;t'";;"'"1ão' i'eferente ao controle das

Joâadas Laborais g*t'uo'ainil* dãs Profissionai^s da Saúde' cujo prazo para

atendimento se encerra 
"rn 

"iO 
*at- 

tãtt*Uto de 201 9" a CMTI' informou por

intermédio dos servidores s"'f""nii"ã"ã" N*ti*ento' FÍancisco Emilson Rabelo

(.MTI/DESIS) e Jackson Err#;-iôúTUDEsrs), que.anós validar as regras de

neeócio, o prazo para imp';t:ü 'il;;ãt-esáâ icujo'oiloto iá existe) seria de

+o aias, com a publicaçãt ;ü"S;MUSÁ ae Sornaaus extras' cujo feedback será

reoassado na próxima *"ú;; "]ilú'"tnto' 
dL ações coqiuntas necessírias para o

cumorimento do TAG' N"';;; t"ftte'"o c!91 de Ponto eletrônico' o

;ü#ãà""';ülrtil*;f i*,n.g.::,";.ii;,!,ülii,i,,'J!,:ff
."JÍiJX',:*ffi; J::;lâ"r: il;; t,il;; qu' u 

.s 
ool'int"ndênc ia Munici par

de Gastoi Públicos nao r'uuii"""í"iif;;;;;;;"à de desiacho exarado pela GMTI

sobre a mudança de arguns i *'no p.o".rro, disse que pràcederia com a devolução

dos referidos autos para t#ilia#it-"t Pú* á aeipactro da cMTl em relação

a aquisição dos relógios at pã'ü' o Sr' Saulo' por suÍr vez' aduz que o despacho

contido nos autos versava tãit" 
" 

"qt""túà"^'pam 
compra de relógios de ponto-

ocorre que, o controle dt p;;;lá tl"tiu tt r* de testes e que o software 1â esta

desenvolvido, uma vez que I'tittL*ãde pr-à" dtp:19:lu do e-cidade tuncionando

ouando seria feita a integraç"ai';il;;ifut e o'RH SEMAD' e' por esta ra7ão' o

:tf.i"uü'fh;;útú",,l"tutt"; to'* 1a *tn"ionado' o software se enconm em

fase de restes ou s."r.*j"üii"iiJ à. ea1rrr,rr^r*eão e na secretaria Gerar de

Governo. o controlador cJJ;'"'ü""t;ni"' o'' n*ií 
"tentou 

para fato de existe

um pfttzo de 180 (cento e oitenta) dias para cumprim€nto desta demanda' tendo

iniciado com a assinatura á""toõ"rnlo'a"lunr'o at 2019' razáo pela qual pediu

total celeridade no *au*t""to piãt""*t "'-"otento' 
Após' o servidor Francisco

Emilson Rabelo (CMTVDÉs"r§i'- àtrnontoou a lodos oi pt"t"nttt a interface e

funcionamento ao 'i'ttt" 
ãJ frito qlut ttu 1er§o 

te;tado em 3 fases' e drsse que

tudo ocone com firlcro * ;tã;;'i;zeoltz' por Íim' o controlador Geral do

ffi,#;üi;,;;.,:r§í:hiH;:ffi :fi :Xffi 'J:ftlfi :Ii"',":":",ã::

Êil""i*;:'1':ffi"JJ'fi#;;;;;;-':s:;'!illl*l:Hâr:il:
ilil; que todos se atentâssem aos praz(

marcadanova""'oiaop'J"l"áif õã!0s''z01:h:H*#3ü:ifftl;litl:
àa cGM/PvH, com a presença de representantes-

SGP, CMTI e CGM' N"dt ;i; f''utnao a ser tratado foi lavrado o presente

termo por mim, catotinilffiil;'il;s"tos Altomar' que vai assinado pelos

particiPantes.
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/
Dr. Mar.dus ln icius de Otiveira Costa

Secretário Municipal de Saúde Adjunto

Dr. Carlos Gu e Grabner

Superintendente Municipal de Licitações em exercício

Saulo Roberto do Nascimento

coordenador Municip"r ae iecnologia da rnformaçâo, comunicaçâo e

Pesquisa - CMTI

C Zemuner dos Santos

Diretora do DePartamento de AcomPanhamento de Gestão e TransParência

DGT/CGM

Etiel Brasil do Carmo

Diretor Administrativo SEMAI)

Lígia Armda

Luiz Car Paes da Mota
RH SEMUSA

Jocel Soares Ferreira
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Francisco Emilson Rabelo
CMTI/DESIS

Wayder LoYola
CGM/DATI
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