
PREFEITURA DO MUNIGíPIO DE PORTO VELHO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNIGiPIO

Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 10 (dez) horas, na sede

da Controladoria Geral do Município, situada na Avenida Carlos Gomes, na 277 6, bairro
São Cristóvão, Porto Velho/Ro, presentes: Dra. f,liana Pasini - Secretária Municipal de

Saúde: Sr. Saulo RobeÉo do Nascimento - Coordenador Municipal de Tecnologia da

lnformaçào. Comunicação e Pesquisa - CMTI: Carolina Zemuner dos Santos - Diretora
do Departamento de Acompanhamento de Gestào e Transparência DGT/CGM: Luiz Carlos

Paes da Mota RH SEMIJSA: Jrrcel Soares Ferreira DMAC/SEMUSA: Francisca Rodrigues

Nery DMAC/ SEMUSA: Francisco Emilson Rabelo (CMTI/DESIS): Erick Arruda Saraiva

DQG/CMTI, Ranieri Braga dos Santos. DODPiCGM: Felipe Barros da Costa DODP/CGM.
A presente reunião foi presidida pela Diretora do Departamento de Acompanhamento
de Gestão e Transparência, Carolina Zemuner, com o objetivo de promover a resposta
ponto a ponto e eventuais adequações e estratégias pâra cumprimento do acordo firmado
através do Tenno de Ajustamento de Gestão - TAG. assinado no dia l0 de junho de 2019.

enrolvendo o controle das jomadas laborais dos profissionais da saúde e o controle de ponto
eletrônico--iá em Íàse de testes na Secretaria Geral de Governo - SGG e Secretaria Municipal
de Administração - SEMAD e CMTI. junto ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e
Ministério Público de Contas. A Diretora do DGT/CCM atentou aos presentes acerca dtr
prazo em crrrso para atender a cada um dos compromissos finnados através do TAG. cuja a

data de inicio se deu da assinatura deste. ou seja a partir de l0 de junho de 2019. Passo a

elencar um â um os pontos do TAG e as providências para seu cumprimento. quais se.iam: l.
ContÍole das Jornadas Laborais dos Profissionais da Saúde: Item I. que conforme
disponibilizado no sítio OÍlcial da Prefeitura (https://sgit.semusa.portovelho.ro.qov.br/). as

inÍbrmações já se encontram atualizadas e disponibilizadas para a sociedade e para consulta

dos órgàos de controle extemo. Item ll. Quanto a disponibilizaçào a esfera estadual de banctr

de dados. cujo prazo de 90 dias também eslá em curso. foi apontado pelo Sr. Saulo

Nascimento (CMTI) que o Município está cumprindo a determinação disponibilizando as

infonnaçties nos moldes estabelecidos no TAG. Quanto ao cruzamento de infonnações entre

Estado/Mun icípio. a CMTI já fomece informações de forma integral ao ODP/CGM além do

EsÍado poder consultar no endereço já mencionado. em atendimento aos itens ll.A e Il-8.
cnquanto que até o momento. o Estado não disponibilizou as escalas de trabalho para que a

Prefeitura pudesse realizar os Cruzamentos. incluindo plantões, conforme preconiza o ilern

Il.b: Nào é possível cumprir o item III do TAG uma vez que ele é vinculado ao item II.b
(ainda nào finalizado pelo Estado). não temos como tomar as providências nos moldes

solicitados. já que este item é consequência do cumprimento dos itens II.a e Il.b. nào sendo

possírel verilicar sobreposição de jornadas sem a disponibilização das infonnações

Estaduais- nos moldes acordados no TAG. Item IV. não existe webservice. e pela mesma

razào do -iá exposto no item lll. uma vez que o Estado ainda não possui sistema em

funcionamento. conludo. o sistema de escala citado no link acima já possui fonnato CSV
parâ que o Estado a consuma as informaçôes Municipais' confonne disponibilizado:

httns://sqit.semusa. íovelho.ro.sov.br/. Referente ao Controle das Jomadas l-aborais

Extraordinárias dos ProÍlssionais da Saúde. cujo prazo parâ atendimento se encerra em l0 de

setembro de 2019. a CMTI. informou por intermédio dos servidores Saulo Roberto do

Nascimcnto. que o sitema já está pronto para ser utilizado pela SEMUSA. faltando a ela

conÍ'erir as regras de negócio. a CMTI já finalizou a ferramenta atendendo a parte que lhe

compete no TAG. devendo a SEMUSA estipular uma data de implantação e utilização do

sistema para publicar as jomadas extras e plantões. respeitadas as datas limites estabelecidas

na TAG. No que se refere ao Controle de Ponto eletrônico. o Sr. Saulo Nascimento,

infonnou que está em fase de testes (piloto) na SEMAD. SGP e CMTI' sendo quc ele soÍteu

uma pequena alteração, pois a aquisição será apenas de leitores de digital que seria instalado
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nos próprios computadores da PreÍêitura para a leitura das digitais diminuindo custos cotll
aquisição de equipamenlos extemos. sendo que o pr(rcesso se encontra na SML para que se-ia

Iicitado. estando dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para cumpritnento desta
demanda. iniciado corr a assinalura do TAC em l0 dejunho de 2019. razào pela qual pediu
total celeridade no andamento processual em comento. Por fim, a Diretora do
Departâmento, Carolina Zemuner dos Santos Altomar, agradeceu a presença de
todos, enfatizou a importância em dar o deüdo andamento as ações firmadas no
Termo de Aiustamento de Gestiio, bem como, novamente pediu para que todos se
atentassem aos prazos em curso, ficando previamente agendado que a resposta ao
TCE RO será feitâ de forma conrunta, porém, cada órgão irá reponder de forma
individual no que tange aos itens de suas competências. Nada mais havendo a ser
tratado, foi lavrado o presente termo por mim, Carolina Zemuner dos Santos Altomar,
que vai assinado pelos participantes.
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