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CONVOCAÇÃO 

 

                    Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, 

que será realizada no dia 11/02/2020, terça-feira, na sala de reuniões do Conselho Municipal de Saúde, 

sito na Rua Santo André nº 504, Jardim Europa, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora 

marcada o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a 

mesma será realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora do CMS – Antonio Fernando de Araujo; 

II. Transferência de parcela única complementar de teto de média e alta complexidade (MAC) para o 
hospital Bezerra de Menezes no valor de R$120.551,00, publicada pela portaria nº 3339 de 17 de 
dezembro de 2019 -  Aldenis Albaneze Borim; 

III. Transferência de parcela única complementar de teto de média e alta complexidade (MAC) para o 
hospital Santa Casa de Misericórdia no valor de R$763.396,00, publicada pela portaria nº 3339 de 
17 de dezembro de 2019 - Aldenis Albaneze Borim; 

IV. Transferência de parcela única complementar de teto de média e alta complexidade (MAC) para o 
hospital Beneficência Portuguesa no valor de R$5.000,00, publicada pela portaria nº 3339 de 17 de 
dezembro de 2019 - Aldenis Albaneze Borim; 

V. Emendas Parlamentares - Aldenis Albaneze Borim. 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Discussão sobre a invasão de pombos na UBSF Nova Esperança - Antonio Fernando de Araujo; 

II. Eleição de 02 (dois) conselheiros representantes dos usuários, 01 (um) representante dos 
trabalhadores e 01 (um) representante do gestor e/ou prestador para compor a Comissão de 
Vacância dos  Conselhos Locais de Saúde Biênio 2019-2021 incompletos - Antonio Fernando de 
Araujo; 

III. Eleição de 01 (um) conselheiro representante dos usuários para compor o  Comitê de Ética em 
Pesquisa do INCOR Rio Preto – Antonio Fernando de Araújo; 

IV. Apreciação da justificativa de mudança de objeto da Emenda Parlamentar do Deputado Ivan 
Valente no valor de R$ 200.000,00 da Portaria 1.616 de 26 de junho de 2019 - Aquisição de 
longarinas e ares condicionados  - Aldenis Albaneze Borim; 

V. Apreciação da prorrogação do Contrato PRE/0031/16 formalizado com a empresa OYAMA pelo 
prazo de 12 meses sem alteração de valores - Aldenis Albaneze Borim; 

VI. Apreciação da prorrogação do Contrato Assistencial com o Hospital de Olhos Redentora 
PRP/0001/16 pelo prazo de 06 meses sem alteração de valores - Aldenis Albaneze Borim; 

VII. Apreciação da prorrogação do Contrato PRE/0161/17 formalizado com a empresa Kaiser Serviços 
Médicos pelo prazo de 12 meses sem alteração de valores - Aldenis Albaneze Borim; 
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VIII. Apresentação da produção do Disque Saúde 3º Quadrimestre de 2019 - Antônio Fernando de 
Araújo; 

IX. Apresentação Audiência Pública do 3º quadrimestre de 2019 - Aldenis Albaneze Borim; 

X. Avaliação e aprovação do SISPACTO 2020 -  Aldenis Albaneze Borim. 

 
 
 

São José do Rio Preto, 5 de fevereiro de 2020. 
 
 
 

       

Antonio Fernando de Araujo 

Presidente CMS 


