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Municipio de i[ogi Mirim

a rif
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PM Mogi Mirim

ORDEM DE PAGAMENTO
Valor da OP:

Número:

2.500,00

Retenções:

02214

0,00

Valor Pago:

2.500,00

Conta Bancária¡
Fornecedor:

2565 - CEF - FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE - TESOURO
- CLAUDIA CRISTINA COLONTONI MANTOVANI
CPF: 305.580.168-71
Conta Corrente: OOO547

Agência: - _
Banco:
Descrição:

ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS
DE TËRCEIROS. CONFORME I.E¡ N" 37IOl02.
ART.4O, ITEM II.

Data Vencimento:

l7/03/2017

Por Extenso:

dois mil, quinhentos reais

NF / Fatura

20t7/00t4s7 de R$ 2.500.00

Mogi Mirim. l5 de março de 2017
Processo

NE

02449/20t7

Seção Contas a

2017t00t4s7

Vlr. do

Saldo

2.500.00

3.3.90.39.00 - 0 I I 601. 1030 104432.034

Anferior

Valor

2.500,00

Saldo

2.500.00

0.0{)

pagar

JS¡ 63

Pagamento por:

Cheque

-$¿1,
de

.*rc¡

de Gabinete
)eclaro(amos) para os
llena e irrevogável quitação.

logi Mirim.

rssinatura:

--.--

de

.Õ qS

que Recebi(emos) a imporlância desta guia
de pagamento, correspondente ao acima
desc¡ito. e pela qual dou(anros)

À':;;..:';fi,15
, i, ,";J
¿r
i "f de_

Nome:

LÒ

Doc. Identidade:

lÈ/

.

öçÅ.çn't l**;"

z.ztwübr;
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GelÉncia de Finanças e Tributos ...
Tesouraria

Prefeitura Municipal de Mogi
Mirim
fÀ-

NOTA DE EMPENHO
No

Empen ho/Tipo: 02449t201
7

Adiantamento

Data:

Dados da Dotação:

o rgão:

Mrc3eo1l

01 - pM Mogi Mirim

Unid. Orça me ntária

01

Programa de Tra balho:

1

60 1

c od.

Gerência de Admi nistra
ção

Red 00529

0 1 1 601

1 030 1 04432_034
MAN UTE N ÇÃo ATI VI DAD ES
DE GE STÃO DO S U
Detalhe da Despesa
3 .3. 90. 39 99 Outros serviços
de terceiros pessoa uríd tca
J
Saldo Anterior: 1 98 6 1 9, 49
Sa td o Atual
1 96. 1 1 I ,49

Fornecedor:

00054 7

CLAUD IA CRISTI NA

coL ONTONI

MANTOVAN

CPF: 305.580.168-71

Endereço: R UA DR JOSÉ AL VES
1 29 CENTRO

CEP: 13800-050

Cidade/Estado: Mogi Mirim - Sp

Telefone: 38141000

Fax

Licitação: Não se aplica
- M do Processo: 2O171OO14S7
Tipo de

Descrição:
TADIANTAMENT.
40,

ITEM il.

Item

No

da Licitação:

N" da Autorização:
N" da Requisição:

PARA coBRtR

DE''ESAS coM sERvrÇos

DE TERcErRos,

coNFoRME LEr No 3710/02, ART

Qtde
Valor Unit.

Valor Total

Total Geral

DE FINANçAS

ROSANA

2.500,00

INI PIERI

GONTADORA
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Coñîab - Sistema de Contabilidade pública

Página I

2Ot7loot457
Requisitante:

CLAUÞIA CRISTINA

C

MANTOVANI
ELAINE CRISTINA FRANCO

Gerado por:
Prazo de Entrega:
Orgão:
Observação:

Centro de Custo¡

PEREIRA

311601 - GERÊNCIA DE

ADMINISTRAçÃO

(

SECRETARIA DE SAúDE

Motivo ; ADIANTAMENTO PARA coBRIR
DEspEsAs coM sERVIços DE TERcEIRos
DA SE.RETARIA DE SAUDE

Código

Unidade

99.01.000002

1

Quantidade etd. Esm. Vlr. Unitário

SER

1,00

Valor Estimado

1,00

2.500,000
ADIANTAMENTO DE DESPESA COM
SERVIçO DE TERCEIRO (Lei 37 lO/02, art.4o,tI)

Data Entrega

2.500,00

_-.

Conta Bancária: 104 - Caixa Economica Federal
2565 - cEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
TESOURO
529 - 011601.1 030104432.034 - 33903900 _D9!?çq9:
Exercício : 2017

Total Solicita ção : 2.500,OO
Dotação

Ano

529 - 011601.1O3O1O4432.O34 _ MANUTENçÃo
DE GEsrÃo Do sus _

TERCEIROS

-

PESSOA 1:?:{i_rg,oò':öüiää¡
JURÍDICA

¡r¡vroeoes

sERvrços

Fonte:l-Tesouro
do responsávet
Ilg¡îCão
cargo)

Saldo

Anter¡or
DE

2Ot7

Valor

SolicitaçÉio

159.366,22

Saldo Final

2.5OO,OO 159.366,22

('
petô soticitação e acompanha mento quando
se tratar de obra ou serviço (nome e

CLAUDIA CRISTINA C MANTOVANI

Dðta de emissão:

O8/03/2017 76:45

Data de recebimento:

-.,f1

Wü&h"
ïegïrs¡rañte
I

'//

S¡lw

\,

Autor¡zo

:

Roberto

L
e

e

//
tV /ôß,t^o atila"'þv*g*fr
"

http:l/187 '92'84'24615fiweb/solicitacoes/imprimir-sol/relatorio2.aspx?imprime:l&c...

t0/03/2017
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Adendos Diversos

ITU R

MU

lc tP AL DE MOG I MIRI M

R.Dr Josë Alves, I 29-centro-CEP I 3.800.A50 S. Paulo
CNPJ 45.332.095/000 I -89 Fone (t g)3 8r4.t024
Se c re t ar i a

de F i na nça.s

GOVERNO DE

MgGt tqtq!Ìr
t+tu.¿Mû!¿tu

Declaração

Eu,

(- C.

g

t-q

responsável pelo(s) adiantamento(s) no145ll201T,
no valor total
R$2.500,00 declaro
conhecer a Lei no 3-710102, bem como os Decretos
Municipa¡s no 3.g56/05 ,5.413t11 e
6748114, que regem as despesas sob o regime
de adiantamento.

Declaro estar ciente de que o prazo para utilização
do recurso é de 60 dias,
contado a partir da data de emissão do cheque no301073,
eque o prazopara prestação
de contas é de 10 dias, após o término do período
de utirização.
Declaro estar ciente também, de que não poderei
me ausentar por férias, licença
ou exoneração, sem haver prestado contas do adiantamento,
e nem passá-lo de um
exercício para outro.

No caso de descumprimento da referida lei, e no
caso de não atendimento de
notificação emitida pelas Gerências de contabilidade
e orçamento ou Auditoria, autorizo o
desconto em folha de pagamento, do valor recebido
por mim, para reembolso ao erário

público.

Mogi Mirim,

7n de'7fr

,l**e
n

Responsável

dqlu

de 2O17
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P REF

MUNICIPíO DE MOGI MIRIM

f"Hd#Hi;

CNPJ _ 45.332.095/0001 -89
PARECER TÉCNICO

- COIVTROLE

INTERNO

Èa"ru" técnico sobre a

reguraridade da prestação
de contas do processo de
adiantamento de numerário para
despesas no l4S7lZOl7, concedido
ao senridor
responsável, CláudÍa C C Mantovani,

em lril}gl2fill:-

.

Foi realizada a análise da prestação
de contas do processo de adiantamento
acima identificado' bem como do
respectivo relatório de apontamentos
emitido pera
equipe da secretaria de Finanças
(em anexo), sendo constatadas
irregularidades que
foram questionadas por meio
da comunieação Interna 122/2olrenviada
pela Auditoria
e controladoria Interna à secretaria
na qual o funcionário exerce suas
atividades.
o secretário da pasta apresentou justifîcativa
conforme cr-lr4g/20 r 7, a qual
aceitamos e com

isto atestamos a regularidade
da documentação e dos gastos
efetuados,
ressaltando o atendimento
às demais exigências constantes no
comunicado sDG
n"79/2010 - Tribunal de contas
do Estado de são paulo, bem como
da Legislação e
regulamentação municipar sobre
o tema - Lei 3.710 l2002,Decretos
n" 3.g56/2005,
5'413/2olr e 7384/2017 além do
atendimento aos princípios de
regalidade, eficiência
e economicidade.

Portanto, exaramos
presente prestação de contas.

para aprovação da

DA SILVA
AUDITOR E COI{TROLADOR
INÎERNO

Av' pedro Botesi, 2!7r, sara g,
Jardim sirvânia, Mogi Mirim/sp.
cEp 13.g06_635
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AUDITORIA E CONTROLADORIA
INTERNA

AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA
CNPJ

a

-

G'JVERNQ

e.yø. ùøú 4¿-

Serviços de fiação de motor e troca de platinado da Bio Vac Dabi: nf 2124, RS 330,50, Caio
F. Mogi Guaçu.

R

4- Cláudia Cristina C Mantornni
Processo 1457 12017, concedido em t7 ß3117 .
o RM de Crânio c/ sedação para Ana Victoria Benatti de Castro,
Dame lntermédica Saúde 5.A.

o

¡
r
¡
o
'

nf 399977,

Rg 862,O0, Notre

Serviços prestados na mãca da ambulância placa GBe262g, nf 4, Benedito de Jesus Marques,
R5 200,00.
Serviços prestados na maca da ambulância placa EGI 9232, nf 6, Benedito de Jesus Marques,
RS 200.00.
Serviços hospitalares: nf 81,443, RS 397,00, Hospital Vera Cruz S.A.
Serviços de troca de fechadura, confecções de chaves e troca de segredos: nf 252g, Carlos R
Borim, RS 461,00.
Aquisição de tinta para pintura de sala DoH, nf 145, Colombo e Biazotto, RS 13g,00.
Aquisição de filtro de linha e cabo: nf 5369, Marcel Oliveira Jacques, RS 176,50.

Processo 1456120.17, concedido em ZOlO3lL7.

¡
¡
¡

o
r
o
¡
o
¡
o
r
r

Aquisição de 4 pendrives: nf 1056, RS 2II,60, CR da Claro Me.
Aquisição de torneira, reparo e sifão para manutenção de uBS: nf 274go, Rs 220,40,
lrmãos
Manera Ltda.
Aquisição de centrifugo, capacitor, platinado e mangueira em UBS: Caio Rubens F.
Mogi
Guaçu, R5 240,00, nr 3221.
Aguisição de botão seringa em UBS: caio Rubens F. Mogi Guaçu, RS 200,90,
nf 32\4.
Aquisição de torneira, reparo, sifão e engate para manutenção de UBS: nf
Z7SOO, RS 1g6,42,
lrmãos Manera Ltda.
,Aquisição de Probe rip Replacement para emissões oto-acust:
nf 1g35, RS 150,00, Audtec
Soluçöes auditivas.
Aquisição de materiais para uso em complemento para adequação
do depósito de resíduo no
upA Zona Leste (lona, tubo, maderit, grelha, tubos, etc): nf 1, campos
camargo Mat.

Construção -Arena Forte, RS 193,99.
Aquisição de água: nf 65036, Vieira Meilo comprem. De prod.
Arim, Rs 142,80.
Aquisição de materiais para reparo na secretaria de 5aúde
{reparo, sifão, corda e coffex torn):
nf 8, Campos Camargo Mat. Construção _ Arena Forte, RS t7t,S4.

Aquisição de reator, lâmpada, cabo de rede e canaleta: nf 7519,
RS 371,00, lnstaladora de

Mat Elétricos.

Aquisição de pastas e pendrive: nf 3659, RS 2oo,o0,
Carimbos Expressos Ltda.
Aquisição de água: nf 1119, RS 31S,gO, Flamin Mineração
Ltda.

Processo 2489 l20.t7, concedido em O$IOS
lZOtT

'
¡

Reparo nos portões pivotante e portão social, instalação
de puxadores
Henrique Rabello Me, Rg L.24O,OO.

e fechadura: nf

3L,

Reposição de vidros na UBS do Jardim pranarto:
nf 45, sebastião T Ferreira, Rs 650,00.

Processo 2S5g/2Ot7, concedido em 1O/O512A77
Justificativa de todos os pagamentos efetuados (exceto
os pagamentos de diárias).
Data de retorno dos seguintes comprovantes
de diárias: Rodiney Tressoldi (RS 40,00,
e Cesar H Setegatt¡ (RS 25,00, 22/05/2017)

r
o

Avenida Pedro Botesi , no 2171- Jardim silvania

-

Tel:3806-2946

Mogi Mirim/sp

DË

M9_Gt-_ÈuB!_M

45.332.09510001 -89

cEp: r3g06$3s

22/05/2or7l
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PREFEITURA iIUNICIPAL DE I'IOGI II'IIRIi,I

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIIU

GOVËRNO

5- Tatiane De pieri pavarina
Processo tgBB/ZOt7, concedido em Ogi1O4t2Ot7

o

Aquisição de pen drive, pasta sanfonada e
expos¡tor: carimbos Expressos Ltda Me, nf 3746, R$
341,60

Solicitamos que esta documentação seja entregue
na Auditoria
MunicÍpio, no prazo máximo de L5 dias, a contar

e controladoria tnterna

do

da data de recebimento desta comunicação.
A falta da apresentação dos documentos
solicitados ou justificativas acarretará no julgamento
do
adiantamento somente com os documentos presentes
no mesmo.

Atenciosamente,

Silva

Aud

e Controlador lnterno

Avenida Pedro Botesi , n" z1T1 - Jardim sirvan¡a

-

Tel:3806-2946

Mogí Mirim/sp

DE

ÞrPGl MlRllì{
tW...eatu

cNPJ _ 45.332.095/0001 -89

cEp: r3go6€3s
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ry

AUDITORIA E CONTROLADORIA INTERNA

c'l'

de São

_ Brasit.

Secretaria de Saúde

sus

Rua Dr. Edgar Netro.de nrari.¡ãlroãÃ _
centro
Fone: (19) Se€ià_t.tz+

Gerência Administratiua / FìnanceÍra
ne

lI4g /2017

Sistem¡

Unico
¿! Saúdc

t6/'t0/2017

DE:

SECRETARIA DE SAUDE

PARA:

GERÊNCIA DE CONTROLADORIA
E AT'DITORIA INTERNA

5r. OSIEL WTEZEL DA STLVA _ AUDTTOR

Prezado Auditor,
Em atenção ao solicitado à cl
de na 122/2017 datada
despesas com adiantamentos, tenho
a informar:

o

de z2de setembro de zo17sobre

conserto de 02 macas: não há contrato para
esse tipo de serviço, é um conserto

difícil de achar mão de obra e após procurar
em várias oficinas a única que
aceitou a fazê-ro foi a citada na prestação
de contas, vare ressartar que
ambulância sem maca, o veículo
fica inoperante;

'

:

Não há contrato vigente para
esse t¡po de
serviço' e há uma constante na quebra
de vidros nas unidades de saúde
(secretaria de saúde tem
27 pontos de atendimento, essa demanda
ocorre
principalmente nas UBS
e centro de Especialidades Médicas,
seja por

ventanias e chuvas e principarmente
pera própria popuração;

'

'

força de

:

materiar utirizado na bomba â
vácuo no
consultório odontológico aparelho
de uso contínuo e considerando
a urgência do
conserto pois caso contrário os
atendimentos seriam suspensos por
período
superior há 30 dias devido à morosidade
dos trâmites de riberação de conserto
através do patrimônio.

Fatura Embratel: foi paga na data
de og/0312017 pelo motivo de janeiro quando

do seu vencimento não haver disponibilidade
de adiantamento aberto;
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w

Prefeitura Municip_al de Mogi
Mirim
Estado
paulo

Secretaria de Saúdã-'

Rua Dr. Edgar Netto.de
e."¡", teãã _ centro
Fone: (19) Seïá_tnq

S_

sus
i¡ton¡

Unico
de Saôd¡

.:utilizadonaSbombasaVácuodosconsultórios

o

odontológicos da uBS SEHAC
ll e Jd. paulista, aparelho de uso
contínuo e
considerando a urgência
do conserto pois caso contrário
os atendimentos seriam
suspensos por período superior
há 30 dias devido à morosidade
aos trâmites de
liberação de conserto através
do patrimônio.
Reparo' sifão e fita: material
utilizado em pequenos reparos
de manutenção das
UBS' considerando não ter
esse material em estoque de
almoxarifado, sem o
devido conserto as unidades
de saúde teriam que ser fechadas,
pois os
materiais são utilizados nos
banheiros dos pacientes, banheiros
dos servidores,
cozinha' sala de odonto, sala
de curativo, sala de vacina, em
todos consurtórios
médicos.

.materialutilizadonos04aparelhostelefônicosdo

'

a

almoxarifado' esse materiat não
é comprado através de licitação
considerando a
necessidade pequena (quantidade)
e também sua vurnerabiridade.
Aquisicão de reator: material
utilizado na manutenção (reposição)
das uBS, foi
adquirido considerando não
ter no armoxarifado da prefeitura,
e sem a
luminosidade necessárias
as respectivas uBS não funcionariam.

Reparo de ambulância: não há
contrato para esse tipo de serviço,
é um conserto
difícil de achar mão de obra e
após procurar em várias oficinas
a única que
aceitou a tazë-ro foi a citada
na prestação de contas, vare ressartar
que
ambulância sem maca, o veículo
fica inoperante;

.

erviço realizado na Van gue
transporta pacientes para outras
cidades, foi necessário o
conserto em caráter de
urgência considerando a necessidade
do estepe estar em condições
regurares
caso necessário a utilização do
mesmo, e na ocasião a oficina
da prefeitura não
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@

Prefeitura Municipal de
Mogi Mirim
Estado de São paub _ gras¡l

de São Paulo - Brasil
Secretaria de Saúde

Rua Dr. Edgar Netto de Araújo,
169A-Centro
Fone: (19) 3862-1174

sus

{istena

Itnico

de Saóde
tinha como Íaze-lo, caso contrár¡o o
veículo teria que ficar ,,parado,, sem poder

vtajar, consequentemente prejudicando
a assistência ao paciente

o

A aquisição deste material fez_se

necessária pois houve uma reestruturação
no setor de Auditoria, considerando
que não havia no almoxarifado central,
houve a necessidade de aquisição
emergencial
fl l"'ì \
¡{- r-lt \

As bombas a vácuo dos

consultórios
odontológicos , aparelho de uso contínuo
e considerando a urgência do conserto
pois caso contrário os atendimentos
seriam
suspensos por período superior há g0 dias
devido à morosidade aos trâmites
de
liberação de conserto através do patrimonio.considerando
que o Ministério da
Saúde está apontando o baixo número
de atendimentos no setor de odontorogia.
este

equipamento faz parte do consultório
odontológico, apa relho de uso contínuo
e
considerando a urgência do conserto pois
caso contrário os atendimentos seriam
suspensos por período superior há
30 dias devido à morosidade aos trâmites
de
liberação de conserto através do patrimônio.
Considerando que o Ministério da
Saúde está apontando o baixo número
de atendimentos no setor de Odontologia,
esta manutenção fez_se necessária em
caráter de urgência.
o
a

este serviço de
exame fez-se necessário por se tratar
de 01 recém nascida de 03 dias de idade
que sofreu AVC _ Acidente Vascular
Cerebral considerando a gravidade
ea
urgência do quadro da paciente, não
houve tempo hábil para o procedimento
pela
Secretaria de Suprimentos. Esclarecemos
ainda tratar-se de uma episódio de
vida
ou morte pois o exame era fundamental para
o diagnóstico da paciente.
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Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
Estado

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
- Brasit

Secretaria de Saúde

Rua Dr. Edgar Netto de Araújo, 169 A
Fone: (19) 9g62-1124

-

Centro

+
sus

Si¡tene
ú¡iso

ðe S¿úðs

Gonserto de maca placa GBQ 2628: não há contrato para esse tipo de serviço,
é um conserto difícil de achar mão de obra e após procurar em várias oficinas a
o

única que ace¡tou a fazê-lo foi a citada na prestação de contas, vale ressaltar que
ambulância sem maca, o veículo fica inoperante; Portanto não há possibilidade
de atendimento de APH - Atendimento Pré-Hosp¡talar em um veículo/ ambulância

sem maca.

a

não há contrato para esse tipo de serviço, é
um conserto difícil de achar mão de obra e após procurar em várias oficinas a
única que aceitou a fazê-to foi a citada na prestação de contas, vale ressaltar que

ambulância sem maca, o veícuto fica inoperante; Portanto não há possibilidade
de atendimento de APH - Atendimento Pré-Hospitalar em um veículo/ ambulância
sem maca.
a

Hosoital

Hosoital Vera Cruz: este serviço de exame fez-se
necessário com urgência, por se tratar de 01 paciente que necessitava de
ECOCARDIOGRAMA com STRESS FARMACOLóGICO, para fechamento de
diagnóstico correndo risco de óbito e não tendo referência SUS, outros
documentos referentes se encontrão na prestação de contas anterior.

a

Setvicos de troca de fechadura . confeccão de chaves : não há contrato para
este tipo de serviço,tivemos vários arrombamentos tanto em UBS quanto no
Centro de Especialidades Médica, bem como em alguns pSF Rurais, o local
exato da realização deste serviços já foi informado na prestação de conta
anteriores, mas a Urgência na execução do serviço não nos permitiu agir
de outra
forma, não há possibilidade de permitirmos que os serviços fiquem vulneráveis
ou
suscetíveis á vandalismos ou arrombamentos.
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@

Estado de São paulo

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
- Brasil

Secretaria de Saúde

Rua Dr. Edgar Netto de Araújo, 169 A
Fone: (19) 3862-1174

-

Centro

sus

Si¡em
úoico

da Saú¡le

a

Aquisicão de tinta pra pintura de sala DOH: este item não pertenoe ao
processo ne 145712017, conforme ema¡¡ anexo.

a

Aquisicão de filtro de linha e cabo: este ¡tem não pertence ao processo
1 457 12017, conforme email anexo.

.
o

ne

Processo de Adiantamento de neí456 /2017:
Aquisicão de 04 oen drives: não há contrato para este item, estamos com todos
os prédios das UBS, bem como o CEM - Centro de Especialidades Médicas com

graves problemas

de

recarga

ou sobrecarga elétrica, conforme

exposto

anteriormente, a falta de comunicação de dados digitais está sendo apontada
tanto pelo Ministério da Saúde bem como pela DRS- Regional de São João da
Boa Vista, na tentativa de minimizar nossos problemas quanto ao arquivo digital ,
adquirimos estes itens pra backup. Gostaria de salientar que 2016, tivemos mais
de 06 meses com problemas na transmissão de dados, portanto o dispositivo tem
a finalidade de minimizar os transtornos.

.

Aquisicão torneira. reparo e sifão para manutencão de UBS: material utilizado
em pequenos reparos de manutenção das UBS, considerando não ter esse
material em estoque de almoxarifado, sem o devido conserto as Unidades de
Saúde teriam que ser fechadas, pois os materiais são utilizados nos banheiros

dos pacientes, banheiros dos servidores, cozinha, sala de odonto, sala

de

curativo, sala de vacina, em todos os consultórios médicos.

.

Aauisição de centrifuqo. capacitor, platinado em manqueira em llBS; não há
este material em contrato,este equipamento pertence a sala de odonto da UBS
referida na prestação de conta anterior, sem sua reposição e imediata a
paralisação do serviço. Portanto houve a Urgência na aquisição a fim de não
prejudicar ou interromper io atendimento á população.

.

Aquisicão de botão de serinqa em UBS: não há este material em contrato, este
botão se refere ao jato de água e ar, que o profissional de odonto necessita
impreterivelmente para o atendimento ao paciente, não se concebe um
profissional de odonto executar suas atividades sem o jato de água e ar na boca
do paciente, portanto houve a necessidade da aquisþão com urgência.
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Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim

a

- Brasil
Secretaria de Saúde
Bua Dr. Edgar Netto de Araújo, 169 A -

sus

Sistsm

Centro

úoi"o

¡le Saúde
(lg) 3862-1174
Aquisicão torneira. reparo. sifão e enoate para manutencão de UBS: material

Fone:

utilizado em pequenos reparos de manutenção das UBS, considerando não ter

esse mater¡al em estoque de almoxarifado, sem o devido conserto as Unidades
de Saúde teriam que ser fechadas, pois os materiais são utilizados nos banheiros

dos pacientes, banheiros dos servidores, cozinha, sala de odonto, sala

de

curativo, sala de vacina, em todos os consultórios médicos.
a

Aauisicão de Probe Tipo Reolacement pra emissões de otoacust: nãa hiâ
este material em contrato, este material refere-se ao aparelho do setor de
Fonoaudiologia, que realiza o laudo do teste obrigatório ao recém-naseidas,
portanto há falta do aparelho, bem como seu funcionamento adequado impede o
atendimento preconizado pelo Ministério da Saúde.

o

Aouisicão de material para uso em complemento para adequacão do
depósito de resíduo do UPA - Zona Leste: considerando que o obra do prédio
do UPA foi recebida pela secretaria de obras em 2014. Considerando que no ato
do recebimento não foram aponta:dos as inconformidades com a legislações

vigentes, tanto

do Corpo de

Bombeiros quanto

a

Vígilância sanitáría.
Considerando que a inauguração deste seruiço esta prevista para o ano 2017.
Houve a necessidade desta aquisição com Urgência.
a

Aauisicão de áqua nfe 65036: na prestação de conta anterior já foi indicado a
data correta da evento, mas esclarecemos que não havia contrato pra este item.
Tratando-se de um mutírão de dengue, onde os seruidores e colaboradores estão

em campo, exposto ao sol e ao calor , houve

a

necessidade de compra com

urgência.
a

Aquisicão torneira. reparo. sifão e enqate para manutencão de UBS: material
utilizado em pequenos reparos de manutenção da Secretaria de Saúde,
considerando não ter esse material em estoque de almoxarifado, sem o devido

conserto na Secretaria de Saúde teríamos interrompido

o

expediente dos

servidores, portanto fez-se necessária a aquisição com urgÊncia.

Aquisicão de reator. lâmpada, cabo de rede e canaleta: não há este material
em contrato, bem como não há disponível na Secretaria de Obras. Considerando
que na administração anterior, não houve repasse e alímentação de dados por
aproximadamente

06

meses. Considerando que

a falta de alimentação

dos
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Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
- Brasil

Secretaria de Saúde

Rua Dr. Edgar Netto de Araújo, 169 A
Fone: (19) 3862-1174

-

Centro

s¡stemas ministeriais resultam na interrupção dos repasses federais

sus

Si¡tsm
úni"o

¡le Saúde

de

recursos,

esta aqu¡sição fez-se necessária em caráter de urgênc¡a.No tocante aa local
deste reparo já foi descrito na prestação de contas anterior.
o

Aquisicão de pastas e pen drive: A aquisição deste material fez-se necessária
pois houve uma reestruturação no setor que foi indicado na prestação de contas
anterior. Considerando que não havia no almoxarifado central, houve a
necessidade de aquisição emergencial.

a

Aquisicão de áaua nfe 11lg: na prestação de conta anterior já foi indicado a
data correta do evento, mas esclarecemos que não havía contrato pra este item.
Tratando'se de um mutírão de dengue, onde os seruidores e colaboradores estão
em campo, exposto ao sol e ao calor, houve a necessidade de compra com
urgência.

¡
.

Processo Adiantamento ne 2489/2017:
ReÞaro nos portões pivotantes e portão sociat. instalacão de puxadores e
fechadura: Considerado a inauguração do Upa-Zona Leste. Considerando o
prédio foi recebido pela secretaria de Obras em 2014. Considerando que não
havia segurança/vigia no local, não podemos identificar se houve arrombamento
ou não, mas pra o devido funcionamento do serviço foi necessário o conserto,
devido a data de inauguração houve a necessidade de realização do serviço com
urgência.

Reposicão de vidros na UBS Jardim Planatto: devido ao arrombamento e furto
na UBS, houve a necessidade de substituição do vidro em caráter de urgência.

o
.

Processo Adiantamento ne 255812017

Todos os pagamentos efetuados neste processo se referem a despesas de
viagens (abastecimento, pedágios, serviço de guincho, etc..) em nossa frota
própria (veículos de patrimônio ou Locados).

.

lnformamos que as datas de retorno do Sr. Rodiney Tressoldi do dia 22lOSl2O1T,

foi no

mesmo dia, portanto 2210512017, césar Henrique selegatti do dia
22105/2017 foi no mesmo dia, portanto no dta22l}5l2017.
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Estado de São Paulo

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim
- Brasil
Secretaria de Saúde

i-''T

Rua Dr. Edgar Netto de Araújo, 169 A
Fone: (19) 9g62-1174

- Centro

+
sus

SisEûa

ülico

o

A aquisição deste material fez_se
necessária pois houve uma reestruturação no setor que foi indicado na prestação

de contas anterior. Considerando que não havia no almoxarifado central, houve a
necessidade de aquisição emergencial.

OBS: Em relação á apresentação de orçamentos comprovando a economicidade
não há disponibilidade, mas a Secretaria de Saúde mantém o cuidado de
providenciar cotações via telefone ou in loco.

Vale reforçar muitas das aquisições e serviços realizados acima citado,
foram para minimizar os apontamentos na Auditoria do Ministério da saúde,
como também na Fiscalização do Tribunal de Contas.

Esclarecemos ainda, gue não há possibilidade de justificativa para o MSMinistério da Saúde , Tribunal de Contas do Estado de São paulo e DRS
Regional de São João da Boa Vista de suspensão em atendimento de nenhum
serviço prestado por esta Secretaria de Saúde por motivos que foram sanados
através de despesas miúdas.

Aten

Dra . Rosemary. de Fátima Silva
Secretária de Saúde
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Estado de São paulo

+.tfu-

.+lfits4lr

PREF.ETTURA MUNICTPAL DE MOGI MIRIM
secretaria de Adm.e Finanças - Gerência contabilidade e orçamento

Responsável:

CLAUDTA CRtSTtNA C.MANTOVANT

Adto ne:

Valor:
Valor:

PROC.20L7l7457

Comprovação ns:
Data da concessão:

t7

Prazo para prestação de contas:

7
2

2.500,00

Devol.

2.500,00

Reemb.

Utilização até:

t7

77

Prestação de contas em:

2t

7

À

Auditoria lnterna
Efetuamos a análise da prestação de contas e de sua respectiva comprovaçåo,
referente ao adiantamento supra citado, no,s termos
do comunicado sDG no 19t2010, de 07 de junho de 2010, då Lei 3.710/2002
e dos Decretos no 3.856/05 e 5.413/201 1 , tendo
verificado os seguintes itens:
a) prestação de contas entregue no prazo legal;

SIM

b) os valores foram devidamente comprovados;

SIM

c) atestamos que os documentos fiscais que instruem a prestação de
contas encontram-se devidamente
regularizados, não havendo necessidade de decrarar quarquer irreguraridade;

stM

d) a documentação está em conformidade com a regulamentação geral;
e) atestamos a regularidade dos gastos efetuados;

SIM

stM

f) ausentes atos dotosos na realização da despesa, bem como preservado princípio
o
da economicidade;

SIM

g) o saldo decorrente da náo aplicação foi recolhido
aos cofres públicos em conta especÍf¡ca;

Dessa forma' seguem os originais para verificação final,
emissão de parecer
regularização da prestação de contas.

e aprovação ou solicitação de providências para

Mogi Mirim, 27 de abril de 2O1T

Vanzo
Contadora
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Município de Mogi Mirim
Pedido de Adiantamento
Nro. Empenho:

02449t20t7

Data:

14/03/2017

Dados da Dotação
Orgão:

001

Unid. Orçamentária:

011601 - Gerência de Administração

Cod. Orçamentário:

33903900. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS

Prog. Trabalho:

0

Funcionario:

1

-PMMoeiMirim

l60l

OOO547

Valor do Empenho:

.

1030 104432.034 _ MANUTENÇÃO

-

PESSOA JURÍDICA

ATIVIDADES DE GESTÃO OO SUS

- CLAUDIA CRISTINA COLONTOM
MANTOVANI

2.500,00

Valor Pago:

2.500,00

Prestação de Contas:

27/04/2017

Finalidade:

ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS
COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME
LEI N'3710/02, ART.4O,ITEM II.

Prazo de

aplicação:

Fundamento Legal Lei

n

Processo:

20t7/001457

MARÇO/2O17
4320 delT/0311964

Mogi Mirim,

de

de 20

solicitante
"Não se fará adiantamento a servidor em
alcance nem a responsável por dois
adiantamentos .,' (Lei 432064, art. 69)

sexta-feira, 28 de abril de

20lZ I4:0g
Página

I

de

I
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Contab - Sistema de Contqbilidade púbtica

ry
:

lj
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r'tgct¡ülg!*!

ffi

WSe-r$
ffi

Rug o¡. E!99¡d Ngfto qe Araújo - 169A - Centro - Mogi Mirim
_
Fone: (xx19) 3862-1 174 - E- mail: secsaude.mogimirim@-gmail.com

¡å"tçirrssJ¡l*r*

Comprovação de Adiantamento de Despesas
Responsável:

CLAUDTA CRtSTtNA C. MANTOVANT

2Otl/ootqsl ,'

n9:

provação ne:
Data da

Comprovação:

Valor:

2.500,00 Devol.

Valor:

2.500,00 Reemb.

Z4/O4/2O17

Detalhamento das
Data

s

Fornecedor

22/03/2017
27/03/20L7
30/03/2OL7

Valor

NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. NF 399977
BENEDITO DE JESUS M ARQUES NF4

L7

BENEDITO DE JESUS MARQUES NF6
HOSPITAL VERA CRUZ s/A (NF 8L443

7

CARI M BOS EXPRESSOS LTDA-ME (NF

862,00
200,00
200,00
397,00
380,00

7

CARLOS ROBERTO BORIM ME NF 2528

46L,OO

- j,:."r i

i
i)

Total das Despesas

ç

2.500,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MOG¡ MIRIM
Secretaria Municipal de Saúde

22/0312017 ''t0:13:4S

Número da
NFS-e
399977

22t3t2017

824648021

390053
JUNDIAI - SP

NoTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE s.A.

44.6r'.9.812t0016_14

1

8338

RUA QU INZE DE NOVEMBRO ,865 VILA MUNICI
PAL CE P:

(l 1 )4583-5902

JUNDIAI - SP
3201 -305
carla.tramontina@intermedica.com.br

PREFEITURA DE MOGI MIRIM
45.332.095/0001 _89
MOGI MIRIM - SP

sefat@intermedica.com.br
mento a
741
seguem os
dos
sobre a
de
.ISERVtCOS M EDTCOS PREST ADOS PAGO
ao
RM DE CRANIO ct SEDACAO PI ANNA VICTORIA
BENA TTI DE cAS'l-RO
862,00lCod.Ctiente 90980002881 5 Vencimento
22/03t201 7
VIA WEB/GRAFICA

4-03 / 4.03.00

i

4%,
RECIBO 755/7

1 _ HOSPtTAts

0,00

0,00

0,00

862,00
862,00
1-Tributação no município

0-Nenhum
862,00
2,00
( ) Sim (X) Não

862,00
2-Não
Avisos

vtA
Nota
enviada
do
pelo omador dos
autênticidade desta Nota F¡sca¡ poderá ser
verificada no s¡te, jundiai.g infes .com.br
com a util¡zação do Código de Verifìcaçåo.
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PREFE]TURA DO MUNICÍ PIO DE JUNDIAÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRôNICA DE SERVTço _
NFS-e

17,24

e

INTERMÉDICA SISTEMA DE SAIJDE s,A.
Rua XV de Novembro, 865 - Centro - Jundiaf / Sp
PABX: (0xx1l ) 4527-6000

_

75547

CEp 13201-905

CNPJ:44.649.81210016-14 lnscriçãoEstaduat: ISENTO
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RECIBO

Hospital
Paulo Sacramento

)ì )t\ann47

NFeWeb - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

4

DATA/HORA DA EMISSÃO
27/03/20t7 L6:39:27

SECRETARTA DE FINANçAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIçOS

cóDrco

DE vERrFrcAçÃo

V]KRMCOSBT

PRESTADOR DE SERVIçOS
CPFICNP]:

inscrição Municipal:

26.865.237 /0001-29
31961

Nome/Razão Social:

BENEDTTO DE JESUS MARQUES

Endereço:

AVENIDA: IUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1626

Município:
Telefone:

(19) 3804-1867

01695162889

CEP: 13.806-520

MOGI-MIRIM

-

- LOTEAMENTO

INOCOOP -

SP

TOMADOR DE SERVIçOS
CPF/CNP]:

4s.332.O95/ 0001-89

Inscrição Municipal

t7419

Nome/Razão Social:
Ëndereço:
Município:

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

RUA: DOUTOR JOSÉ ALVES,
MOGI-MIRIM - SP

129 -

CENTRO _

CEp: 13.800_050

DESCRTçÃO DOS SERVIçOS
SERVrÇOS PRESTADOS (PLACA GBC

2628)

't.¡'l¿

-:',,r,,i

.

,

j*

t.

:.

.:.

.

,t:,:;:;i,ir¡i3
ij i: i,tj
I

Prs (R$)

coFrNs (Rg)

0,00

0,00

csLL (R$)

¡RRF (R$)
0,00

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

cóDrco Do sERvrço

rNss (Rg)
0,00

= R$ 2OO,OO

1401 Lubr¡ficação, limpeza, Iu stração, revisão, carga
e recarga,conserto, restauração, blindagem, manutenção
maquinas, veículos. eparelhos ,equipamentos, motores,
e conservação de
erevadores ou ce quarqu". ou¡Jo
a;";et";;ç"s e partes empregadas, que
ficam suj
VALOR TOTAL DAS DEDUçÕes

(n$)

0,00

BASE DE CÁLCULO (R$)

200,00

AlÍguor¡

¡o76¡

3,00

VALOR D.9_IS-S (R$)

6;00

P

oUTRAS TNFORMAçõES
Nota Fiscal Eletrônica de Ser.viços instituídê pe¡o
Decreto no 6.461 de 26 de fevereíro de 2014.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida .onr*tiã
r"gime: MEI tm¡cnorllpneENDEDOR INDTIDUAL)
'
o ISS desra NFSe é devido conforme regime rirpí", n".¡oî"ì
åu-ùËì.
consulta de autenticidade da Nrse: ww"w. nieor.
com. o./mog imirim/pu brico

https:/infebr.com. br/mogi m iri minfsdphp/nfe001

01

e.php
1!1
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NUMERO DA NOTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

t3ûi(ilt2ûi7

¡t- ?

NFeWeb - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

NUMERO DA NOTA
6

SECRETARTA DE FINANçAS

DATA,/HORA DA EMISSÃO

3o/O3/20I7 08:59:02

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIçOS

cóDIGo

DE vERIFTcAçÃo

VJHEFPNDOS

PRESTADOR DE SERVIçOS
CPF/CNPJ:

26.86s.237 / 0001-29

Inscrição Municipal

1961
BENEDITo DE JESUS MARQUES 01695162889
AVENIDA: JUSCELINO KUÞITSCHEK DE OLIVEIRA, 1626
3

:

Nome/Razão Social:
Ëndereço:

- LOTEAMENTO

CEP: 13.806-520

Município:
Telefone:

MOGI-MIRIM

-

INOCOOP -

SP

?

(19) 3804-1867

TOMADOR DE SERVIçOS
CPF/CNPJ:

Inscrição Municipal

45.332.095/ 0001-89
17419

Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:

RUA: DOUTOR JOSÉ ALVES,
MOGI-MIRIM . SP

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

129 -

CENTRO _ CEp:

13.800_050

DESCRTçÃO DOS SERVIçOS

sERVrços PRESTADOS

( PLACA EcIs234)
,ìi5":;ri:.1¡ ! :i,ai-..i:.iiir,t!..ì ,:íiìi

&epr:nsl Ê {Éx_iiÕ
Jå ûn"V:-.,å*Ja*.).

r$3 rra:,ü-:*

1t:i:i1.:::.i

:

¡¡
!:Éilt.:

0.00

.

e

:-l+it; $¡

coFrNs (Rg)

_

i:i+¡;r'¡

-r:

i:

0,00

l i.,1.,.:,fi.

iler:nl

A:'iÌiìi,iut?

Prs (R$)

csLL (R$)

cÓDrco Do SERV¡çO

=

1l

rRRF (R$)
0,00

0,00
VALORTOTAL DA NOTA

;1:i: i i,;ì ir:¡

í-1

rNss (Rg)
0,00

R$ 2OO,OO

1401 Lubrificação' limpeza, lustração, revisão, carga
e recargð,conserto, restauração, brindagem, manutenção
maquinas' veículos' aparelhos,equipamentos, motores,
e conservação de
elevaãoies ou de quarqu"rã¡i'"to i""ã"to peças e partes
ficam suj
empregadas, que
VALOR TOTAL DAS DEDUçöES (R$)

0,00
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PREFEITURA DO MUNICÍPTO DE MOGI MTRIM

BASE DE CÁLCUTO (R$)

200,00

ItÍquote

qoTo¡

3,00

vAroR Do rss (Rg)

6,00

P

oUTRAS TNFORMAçõES
Nota F¡scal Eletrônica de s-erviços instituída pelo
Decreto no 6.461 de 26 de fevereiro de 2014.
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conro.me regime:
MEI (,MlcRoEmpneeruogooR INDIVIDUAL)
o iSS desta NFSe é devido conforme regime simples nacionaì
ouù;i. '
Consu lta d e autentic¡dade da NFSe: wwi. nfell.
èom. Orlmog¡m¡;¡mlpu bl¡co

iiË-e

i*ir¡

É!ã:iitrail:,1

https:/infebr.com. brr,mogim irim/nfu dphpnfe0Ol
0l e.php
1l

.1

2UMt2017

Nota Fiscal cÞ Serviçæ Eldrôr*ca

(xxl81¿f43

SECREÍARII\ MtnrcrpAl DE

]ETA

FXSCAT

e Hora de EnÈsão

EI$IçAS DECAtrtpItSS
DESRVpS EErRôtrcA _ tuse

2O17 (Þ:16:1O
de Verificação

56dd9e98
None/Razão Social:
CPFICNPI:

HOSPIAL

PRE;TAItOR DESERVIFS
VERA CRIU S A

46.009.7LA|0001-40

Endereço: AVENTDA ANDRADE
Municþio:
Social:

CAMPI¡{AS

Inscrição Muniripal: 00004645_0
iElrES, I{o0OO4O2 - BAIRRO CEI{TRO - CEp:t3Ot3-t6O
UF: SP

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

,45.332.O95/OOO1-89
rosE

ALvEs' 1{o12e

l|â+lttt"
slit

relefone: (19) 37343000

TOMADOR DESERI/I@S

'A

rnscrkfo

Mun¡c¡pat: OOOOOOOO-O

- BAIRRo cErvrio - cEËi¡sõõ¡-sïéõo¡ao cÂRrocnÁF¡co:
euARrErRÃo:

HosPrrALAREsPREsrADos (LErr2.74rtrz pERcApRoxrRr8uros
LS,4so/o ForrrE:rBpr )

Prs (0,

):

(O00000/o

VATOR
do ISSQN

de

Mês de Conpetência da Nota Fisc¿l: 04/20L7
RecolhiûEnto: ISS A RECOtItER PELO PRESTADOR
RPS 81443 SÉRIE 99, conveûido em N FSe
em 06lo4/20L7
CNAE: 8610 10100

Data de vencinEnto do

referente

IR

397,00

csLL (0,

4t7,(n

DA

do ISSQN:

397

do

Devljo:

do ServÇo: CA MPINAS/SP
Descr(:ão da Atividade: ATIVIDADES DE A TENDIMENTO
HOSPITALAR, EXCETO PRONT

a esta NFSe: LAl0s/2017

'.. ,;iÌ:r' r' :r:lliì1::i,-!a.1.,j i;:
', '.-:,,;

';,',"

c. û.

{ìt dùÉ!t l{Ë-e çrr¡:
*€irrdßf

:::j,-"ia:

*

!.

r.r

ig

ìâîf€ gåtti:
¡,1::riñàt.Ji-1

"1:::!.:ia!t,!-4aj
'tl

httæ//nße.canpinas.sp.gov.br/NotaFiscd/notaF¡scd.php?¡d_rþta_fiscat=Mjc1NTE1

NDlo&confi rma= u.*=&tenPrestador=VGcgpGr==&cancdar=&op=

1t1
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ffi

da Notã

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

:f .l I'l i6ariì
Av. Andrade Neves 402 - Centro - Campinas _ Sp
CEP 13013900 - FonetFax: 1932343000/193 23367g7
CNPJ 46.009.71El0001-40

¡Ài

\¡Ê*Â tftt¡u

DATA:

05104t2017

HORA:

09:07:30

PREF'EITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

81443

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRONICA - NFSe

.,f.,i'-r-

e Hor¿ da enrissão

01lO4l2O17 09:16:10

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 46.009.i t9/000t 40
Nome/Razão

lnscriçãoMunicipal:

Soci¡t: HOSpITAL VERA

46450

CRUZ S/A

Endereço: AV.ANDRADENEVES,402

Município: CAMPINAS
Nome/Razão

UF:

SP Emait:

cadastro.doc@hospitalveracruz.com.br

TOMADOR DE SERVIçOS

Social: MUNICIPIO DE MOcl MIRIM

CPF/CNPJ: 4s.332.09ii0001 -89
Endereço: DOUTOR JOSE ALVES, 129. A. CENTRO. Sp
Município: MOGI MIRIM

UF: SP

DIS

Descrição:

SER VIÇOS HOSPIT ALARES PRESTADOS

Email:

DOS sERVrÇOS

LEI 12. 74 t/t2 PERC APROX TRIBUTOS t5.45yo FONTE; IBPT

2634022 - Lourdes Caldeira Torres

Item
SERVIçOS HOSPITALARÉs PRESTADoS (LEI 12.74,1112 PERc
APRox TRIBUTos I5,45% FoNTE: IBPT

,

'

l:.'

i.

:t'

,:".-.

f

-;,.:f

Unilário R$

Qrde
1

Total RS
397,00

397,00

,.:

¡iû;nq
1..''

:

':a

ti,*Î dû

rr,r '

,

l:¡

s{,

.!intiuì"r
ii,i r'¡¡

1'¡,r1'¡1;1r,¡';11.¡
a:1: .. :r 1r I:

i;:¡lt.¡¡¡;,1¡2
,ìI:"trt ::iì.;i:,:iç

INSS

R$ 0,00

R$ 0,00

\/ALOR TOT AL

Valor Total das Deduçôes

Base de Cálculo

R$ 0,00
Vencimento da Fatu¡a

IR

R$ 0,00

:

R$ 0,00
DÁ.

Alíquota

R$ 397,00

R$ 0,00

NOTA: R$ 397 ,00
Valor do fSS

(2.0000%)

OUTRAS
0l/O412017

;üä!'üåïöî:îin'ili:iilLT:näH:HîHf*'ento
Para Emissão da Nôta Fiscal acesse o site ¿a
É¡éieitril'ä.öiãpio".,

nscar. opresradordoserviço, noprazo deaté5
dias daemissão desre Rps,

htç://nfse.campinas.sp.gov.br,Ì.{oraFiscauconsultarRps.php

R$ 7,94
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Hospital Vera Cruz S/a
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H!!rt
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:flh,

ff,lï åî n,,o "

effih#

r

Mogi Mirim,2Z de março de
ZO|T

C.E. UAC n.o O4t201T

De: Unídade de Avaliação e Controle
Para: Rosemary de Fátima Silva
Secretária de Saúde

Prezada Senhora,

considerando oue o exame foisolícitado
p em consulta pef o-Sú'ð em atendimento com médico da Beneficência
(anexo) ;
cons idera ndo não haver t"i"ren.¡"-s-u
s pal.a. o referido
procedimento;
considerando a sentença
-mln¡cip¡o
proibindo
ó
procedimentos médicos pelo ""päùà
de contratar novos
co;sðrõ¡o lhtermunË¡pãlä"-b",ide
0B de abrit;
seguem anexos os.6rêå)
para rearizãçao ão. exame
de Ecocardiograma
com stress fa rm acorógico. com
"tcãäãñiãr
ooouiiam ¡n"
negiao.
solicito parecer quantó
"rïã.ãîãiJia
"o "g"nàãråÃto ou i.t"ipãrîiä o'" soticitaçäo do exame.
Portug uesa/S

.

Atenciosamente

Unidade de Aval

ues da Silva
o e Controle

Sittto

+/

1\n

V

Endereço: Rua Edgard Netto
de Araújo
Email: uacmogimirim@gmail.com

Telefone: (xx19)3862_1 174

_

169_Centro
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ff

PREFE¡TURA MUNIGIPAL
DE II'IOGI MIRIM

Ndtr

Prof. Dr. Noedir Stolf
Dr. Gilmar Ceraldo dos Santos
Dr. Lucas lìegatieri Barbieri

Stolf e Médiæs.4swiados

Cirurgia

T or ácica e

Cardiovascular
Dr. Victor Luiz S¡ntos Haddsd
Dra. Rosa Maria Costa Simões
Dra, Silvi¡ Rcgina V. Carvalho
Dr. Paulo André pereire Santos

São Paulo, 22 de março de 2A17.

soricito ecocardiograma bidimensionar
com
farmacológ¡co com dobutamina para

stress

a sra. Loutdæ @tdein

Torræ, para avariação da função ventr¡curar
e investigação de
isquemia cardíaca/viabiridade em parede
anterior do vE.

g$'

I

losprrat Bcncfìcôncia ponuguesa _
Rua Caprtão-rnor Roque

lìuaparaiso.

_-fet./Fax

( I I ) 32gg-400g
tì9_c.i t4e ls_o¿lo:_Sá"iliìàÀr_Fones(lr)32ii-_578se3287_e430
flreto, OS
e j2gg_95gó
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UNIDADE DE DOENÇAS TORÁCICAS

24tætn17

Gmail - paciente: LOURDES CALDETRATORRES

Consórcio Secretaria de Saúde <secsaudeconsorcio@gmail.com>

paciente: LOURDES CALDETRA TORRES

7 mensagens

Gonsórcio Secretaria de Saúde <secsaudecons
orcio@gmail.com>
Para: clinicamedica@hospitalveracruz.còm.

Or

23 de março de 2017 A7:47

Bom dia Sra. Solange

segue em anexo' cópia do pedido para agendamento
do exame de "Ecocardiograma bidimensional
com stress
farmacológico com dobutamina'. par" o oägoloslzolT
às l3:30 horas.
Favor confirmar o agendamento e encaminhar-nos
os preparos, caso existam.
Al¿nciosamenle,
Â4arisa Torres
Ërnail.: secsaudeconsorcio@gmail.com
Fone: (19) 3s6z-1t74 / (rg) 3862_8g93

Secretcrío de Saúde
Rua: Dr. Ëdgard Netto de Aroújo, n.o 169
Centro - lvlogi Mirim - S"p.

Ë Îåi

r"d

-i m

ase_23

It

-201r

-11 2346.

pdf

Consórcio Secretari a de Saúde <secsaudeconsorcio@gmail.com>
Para: Clinica Medica <cli nicamedica@hos pitalveracruz]cãm.

br,

23 de março de 2017 '15'47

Boa tarde sra. Angela,
Seguindo sua orientaçâo via telefone, seguem
abaixo número dos documentos e medicações que
a paciente faz
uso:
Lourdes Caldeira Tones
nasc:2011111945
CPF: 331 .037.A28t4s

RG: 12.110.731{
,t

Medicação utilizada no momento

.
.
.
.
.
.
.
.

Clopidogrel
Carvedilol

Sinvastativa
Enalapril
Fluoxetina
Metformina
Omeprazol

Amitriptilina

caso necessite de mais algum dado, favor.contactar+os
pore-mailou pelo telefone (1g) g-g164-1043.
informar-nos tão rapido quanto possívela
Favor
data, noørioãJnäereço em que o exame
se realizará além dos preparos

https://mail'google'co'.lmailtLil2l?ui=2&ik=1329098b5&viq¡v=pt&ssa¡sþ=i¡þ¡gdh=15afac72bft5g22¿l{tsiml=15afac72bflr5g224&siml=15bO1275eco75g5a&.

114
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þtl Gmait

24t43m17

Gmail - paciente: LOURDES CALDEIRATORRES

Hospital Vera Cruz
(1s) 3734-303s
úvurur.

hos pitalveracruz. com. br

lTexto dâs mensagens anter¡ores ocuito]
[Iexto das mensagens anteriores ocuÍtol

nica Medica <clinicamedica@hos pitalveracruz.com. bÞ
Para: consórcio secretaria de sãúde <secsaudeconsorcio@gmair.com>
Cli

24 de março de 20'tT eB:41

conforme contato telefônico exame agendando para 30i03 as 13:20
hs, chegar com 40 minutos de antecedência.
Entrada pela Rua Baneto Leme - 2+1 nmouratårio 5a andar
I
cãrdiorogia.
¡
Segue em anexo as orientações para ò e*ame.
Aguardo confirmação do e-mail recebido

Att
Angela

Clínica Médica e Cardiológica
Hospital Vera Cruz
(19) 3734-3039
www. hos pitalveracruz. com. br

lTexto das mensagens anteriores oculto]
lTexto clas mensagens anteriores oculto]

ç¡
-

Preparo ECO ESTRESSFARMACO.pdf
2o9K

Consórcio Secretaria de Saúde <secsaudeconsorcio@gmait.com>
Para: cli nica Medica <cri nicamedica@hos pitarveracruzlcãm.
br,

24 de março de 2017 13:30

Angela,

Necessítamos que o valor do exame conste deste e-mail para
apresentar na secretaria de saúde da minha cidade.
No aguardo,
Grata,

Marisa

iÂarisa Tor¿s
Ernaí l. : secsaudeconsorcio@gmaí1. com

Fone: (19) 3862-1174

/ {r9} sS6Z-9893

SecreToria de Sorfüe
Ruo; Dr. Edgard Netto de Aroújo, n.o 169
Centro - Mogi Mirin - S"p.

lTexto das mensâgens anter¡ores oculto]

*htþ//mail.groogle.com

I

maillt!2J?ui=2&ik=

1 329098b5&vier¡¡=

pt&search= i nbox&th= 15aÞc72bfr5@¿l&si
m l= 15abc72bb5fl224&simt= 1Sb01275ec07S9Sa&.

.

.

g4
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Ctínica Médica e Cardiológica

rrì i:

agendamento@medcor.com. br

';4

24 de março de 2012 09:26

.-i

f-trli;;lr:

oRçAR PROCEDTMENTO

gllrr'¡;a-ìi:

gmail.com

ORÇAR PROCEDnUENTO
Central de Resutação Mogi Mirim

(reg U lacao.mm i rim@gma i l.co#de mar (Há
3 dias)

ilä¡'e ãgcnriam¿*ntc¡

Bom dia,
Em nome da secretaria de saúde de Mogi Mirim
solicito que
gom urgência, apresentem orçamento para o exame de
ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL COM
STRESS
FARMACOLÓGICO COM DOBUTAMINAPATA
UMA dE SUA

mun tctpes.

No aguardo,
grata,
Marisa Torres
tentral lvlunícipaí de

Regulaçãa

Secretoria de Saúde

(19) 3862 8893
agendamento medcor

ilälä

/

de

lvlosi lvlirim

38A4 1171

24 de mar (Há
3 dias)

ll-¡{11}

Boa tarde!

do Ecodoppler de stress farmacológico
é 6s0,00, mas com o pedido da secretaria
será
Precisa apresenta o pedido da secretaria.

3rX3S:

Att,

Equipe Medcor
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G_entral de Regulação Mogi
Mirim<regulacao. mmirim@-gmail. com,

24ß3tn17

Gmait -

consórcio secretaria de saúde <secsaudeconsorci o@g mai r. com>

coTAçÃO EXAME
3 mensagens

consórcio secretaria de saúde <secsaudeconsorcio@gmair.com>
24 de março de 2017 13:27
Para: talitafemanda@hsf .com. b¡ age_imagem@hospitll2'2d*utrUro.
com.br, crinica Medica
<clinicamedica@hos pitalveracruz. c-om. OrBoa tarde,

A secretaria de saúde de Mogi Mirim solicita a gentileza de informareT-nos
com urgêncla o valor cobrado pelo
exame de ECoCARDIOGRAMA BlDlMENslol..lÁl colr¡ sTRESS
FARMAcoLóciðó cortl D9BUTAM¡¡Å que
deverá ser pago a uma de nossas munícipes.
No aguardo de seu breve retomo.
At¿nciosomenle,
âÂoriso Torres
Emoil. : secsaudeconsorcio@gmail.com

Fone; (19) 386?-1174

/

(19) 3A62-8893

Secretaria de Soúde
Ruc: Dr. Edgard N¿tto de Araújo, n.o 1ó9
Centra - Mogi Mirim - S.p.

Talita Barbosa <talitafemanda@hsf .com.br>
Para: consórcio secretaria de Saúde <s ecsaudeconsorcio@gmair.
com>

24 de março de 2A1T M:56

Boa tardel

Segue abaixo o valor do exame abaixo

'ValorTotal:

RS

650,00

iSendo R$ 150,00 referente a parte hospitalar e

RS 500,00

honorário médicoi

Dúvidas, estamos a disposição!

,

Tálita Fernanda Barbosa
;Tesauraria - Grupa São Franclsco

https/mail'google-com,mailfut2t?ui=2&ik=1329098b5&vier¡v=pt&search=sent&th=15b0125373ge04cd&siml=15b0125373ge04cd&simt=1

ffi1767247l3üÞd-

1t2
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Favor emitir nota fiscal em nome da Prefeitura Municipal
de Mogi Mirim

19t04t2017

NFeWeb

NÚMERo DA NoTA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

28

DATA/HORA DA EÍ.|ISSÃO
t9/O4/ZOt7 11:01:48

SECRETARIA DE FINANçAS
NOTA FISCAL ELETRôNICA DE SERVIçOS

cóo¡eo

DE vERrFrcAçÃo

KRNDOSFPVJ

PRESTADOR DE SERVrçOS
C PF/C NPJ:

5

Inscrição Municipal:

LO728

Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:

CARIMBOS EXPRESSOS LTDA. - ME
RUA: PAISSANDÚ,345 . CENTRO - CEP: 13.800-165

1.893.055/0001-09

MOGI.MIRIM - SP
(19) 3806-210s

Telefone:
TOMADOR DE SERVIçOS
C PFIC NPJ

4s.332,O95/ 0001-89

I

Inscrição Municipalt

T74I9

Nome/Razão Social
Endereço:
Município:

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
RUA: DOUTOR JOSÉ ALVES, 129 - CENTRO

- CEP;

13.BOO-O5O

MOGI.MIRIM - SP
DESCRTçÃO DOS SERVIçOS

2 carimbo automático 10O,OO cada total 2OO,OOO
5 encadernação 15,00 cada total 75,00
3 carimbo madeira 35,00 cada total 105,00
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Prs (R$)

coFrNs (R$)

0,00

0,00

| *i:-."¡ ¡,,,ëâ.:S
Í.i:'r'1;;...rj3'¡¡;

,Ì:

csLL (R$)

IRRF (R$)

0,00

0,00

rNss (R$)
0,00

VALORTOTAL DA NOTA R$ 38O,OO
=

cóDrco Do sERvrço
2401 Serviços de chaveiros, confecção de carim bos, placas,sinalizaçã
o visual, banners, adesivos e congêneres
VALOR TOTAL DAS DEDUçõTS (N$)
BASE DE CÁ
aúquora loz¡,¡ VALOR DO rSS (Rg)
0,00
380,00
2,79
10,60 T

R$)

ourRAs INFORäAçöES
Nota Fiscal Eletrônica d.e Serviços instituída pelo Decreto no 6.461
de 26 de fevereiro de 2014
Esta nota fiscal eletrônica foi emitida conforme regime: sIMpLEs
NAcIoNAL
O ISS desta NFSe é devido no municípío pelo tomador.

c onsulta de autenticidade da NFSe

: www.nfebr.com.brlmogímirim/pubrico
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ffi

- Nda Fiscd Betrônica de Seniços

19lMtn17

GeisWeb - @rência Eletrônica de lmpætos sobre Serviços

-i

19t04t2017
15:34:13

Prefeitura do Município de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
Tipo de Serviço
2401 - serviços de chave¡ros, confecção de

CNPJ

Contribuinte Competênc¡a lle'"r"i"io

17419

:arimbo

0U2017

ll

45.332.095/0001.

zotz

Data do
Vencimento

1510512017

89
y'alor a Recolher

UNICIPIO DE MOGI MIRIM

R$ 10,60
Monetária

DARM ISSQN RETIDO REFERENTE NFSe

No

28

PRESTADOR: 51.893.055/0001-09 - CARIMBOS EXPRESSOS LTDA. - ME

Multa

PAGAVEL NA REDE LOTÉRICA, CORRESPONDENTES CAIXA AQUI E AGÊNCIAS DA
CAIXA ECONÔMCA FEDERAL.

Juros

MULTA DE MORA DE 2% E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS.
Total a Pagar

817
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ö

GeisWeb - Gerência Eletrônica de lmpostos sobre Serviços

s#¡!

19tæta17-'

GdsWeb - Gêrênc¡a Etetrfuca de lmpostc sobre
Serviços

19tUA2017

15:34:13

Prefieih¡ra do Município de Mogi Mirim
Secreûaria de Finanças
de Serviço
- serviços

Contribuinte

de chave¡ros, confecção de

utm17

17419

3¡t2.095/0001
8ft

m17

R$
ironetária

DARM TSSON RETTDO REFERENTE NFSe
N" 28
_

CARTMBOS EXPRESSOS LTDA.

_

ME

I19îVE!I¡A^REDE LoTÉRICA, coRREsPoNDENTEs CAIXAAQUI E AGÊNcns DA
CAIXA ECONÔMCA FEDERALMULTA DE MoRA DE 2% E JURoS DE T\4oRA
DE 1%

Ao MÊs.
a Pagar

81710000000{ 10602721201 -3 7051

15l05t2017

e Recolher

DE MOGI MIRIM

PRESTADOR: s1.993.05s/Oo0f O9
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551 8930_5 55000
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GeisWeb , Ger€ncia Eþtrônica de lmpostos sobr€
Serv¡ços

. *fREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM
,TÍ
VIGILANCIA EM SAÚDE

ffi

GOVERNO

Mogi Mirim ,22 de Março de 2017
no

004 I 2017

De: Farmácia Vigilância Epidemiológica
Para: Joalice Penna Rocha Franco

Assunto: Gonfecção de carimbos
Necessitamos de dois carimbo para a farmácia, seguem os modelos abaixo

Vigilåncia Epidemiológica de Mogi ltJirim
Farmácia de Medicarnenios Estratégicos

FORNECIDO

_!_t_

SICLOM

tø

Marília VjÉsato Ferreira
Farmacêutica
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DA NorA
2528

ot ¡urssÃo

DATA/HoRA

SECRETARI.A DE FINANçAS

t9/04/2017 09:14:38

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIçOS

cóDIGo

DE

vERIFIcAçÃo

KRHEOSNDMC

PRESTADOR DE SERVrçOS
CPF/CNPJ:

52.8LL.346/ 0001-73

inscrição Municipal

9876

Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:
Telefone:

CARLOS ROBERTO BORIM ME
R MARCILTANO, 386 - CENTRO

MOGI MIRIM

(le)

-

- CEp: 13.800-012

SP

3862-4s61

TOMADOR DE SERVrçOS
CPF/CNPJ

45.332.095/ 0001-89

I

Inscrição Municipal:

L74t9

Nome/Razão Social:
Endereço:
Município:

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

RUA: DOUTOR iosÉ ALVES,

MOGI-MIRIM -

129 -

CENTRO

- CEp: 13.800_050

SP

DESCRTçÃo Dos sERvrços
02 Trocas de fechaduras soprano Rg 140,00
03 Trocas de fechaduras de arquivo Rg 90,00
02 Trocas de maçanetas Rg 50,00
07 Confecções de chaves Rg 42,00
02 Consertos de fechaduras de divisórias Rg 50,00
04 Confecções de chaves feitas pelo cilindro Rg 48,00
02 Trocas de segredos feitas em cadeado marca papais + confecções
de chaves Rg 41,00

PAGO
I
Prs (R$)

coFrNs (R$)

0,00

0,00

csLL (R$)

IRRF (R$)

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

cóDrco Do sERvrço

iQ'r:,ro:-t

C*,

I

*"*'i,¡.

rNss (Rg)

0,00

0,00

= R$ 46trOO

1402 Assistêncía Técnica
VALORTOTAL DAS DEDUçöCS (N$)
0,00

BASE DE CÁLCULO (R$)

461,00

AlÍguora
2,79

ço7o¡

VALOR DO

rss (R$)

12,96 T

oUTRAS TNFORMAçõES
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços instituída pelo Decreto
no 6.461 de 26 de fevereiro de 2014
Esta nota fiscal eletrônica foi emítida conforme regime:
sIMpLEs NACIONAL
O ISS desta NFSe é devido no município pelo tomador.
consulta d e autentic¡d ad e da N FSe : www. nfebr.com. brlmog
imiri m/publico

ñ$*
.,.1;'ì,.-:'

Tli;;'Íi':i'"i.'rrlt

:

,$êiviS
r :i

j

e

t,it;i:

a.cL,rn
..:t:i',il
,

a. ,'l

.ì

Ìr

é:

i ìii.

i:.r : ::

L:;l*r i ii.itç:i;
¡,;ì-!:f r?l,Jiâ

i

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: DEBORA PRUDENTE SANTANA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original
acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-C4I3-9IML-5354-80VD

núueno

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM

fçsi¡ ijl.e

*,;r

1gtMtn17

Ge¡sweb - Gerêrcia Eletrfoiica cþ lmpostæ sobre Serviçæ

1910412017

15:34:39

Prebitura do Município de Mogi Mirim
Secretaria de Finanças
de Serviço
1402 - assistênc¡a técnica

Contribuinte

J

Exercício

17419

04/2A17

Data do

Vencinento

2017

15tOst2017

89

me

a Recolher

NICIPIO DE MOGI MIRIM

R$1
Atuâl¡zação Monetária

DARM ISSON RETIDO REFERENTE NFSe

No

2528

PRESTADOR: 52.811.346/0001-73 - CARLOS ROBERTO BORTM ME
PAGÁVEL NA REDE LOTÉRICA, CORRESPONDENTES CAIXA AQUI E AGÊNCNS DA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
MULTA DE MORA DE

2OlO

Multa

E JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS,

a Pagar
8
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