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REQUERIMENTO nº REQ 19/2020
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)
Solicita informações ao Poder Executivo
Municipal referente ao contrato em vigência
com a empresa MV Sistemas LTDA.
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
Os vereadores que a presente subscrevem, observadas as normas regimentais, submetem à
apreciação e deliberação do Plenário, o presente Pedido de Informações ao Poder Executivo
Municipal, referente ao contrato em vigência com a empresa MV Sistemas LTDA.
Considerando o momento impar que estamos passando em decorrência da pandemia do
novo coronavírus, momento este que ressalta ainda mais a valorização e correta destinação dos
recursos públicos, principalmente os destinados para o Sistema Único de Saúde.
Considerando que o Poder Executivo assinou, no dia 14 de setembro de 2017, um contrato
com a empresa MV Sistemas LTDA, oriundo do Pregão Presencial nº 99/2017, no valor de R$
4.330.000,00, com a finalidade de implantar um sistema de gestão na rede de saúde pública do
município.
Considerando que de acordo com o que foi estabelecido no certame, a empresa vencedora
teria o prazo de dois anos para implantar o sistema nas Unidades Básicas de Saúde, Centro
Especializado de Saúde, Central de Exames, Pronto Atendimento 24 Horas, UPA Zona Norte e
também os hospitais parceiro pelo Sistema Único de Saúde, e mais dois anos para
aperfeiçoamentos, ajustes e treinamento de servidores.
Considerando que embora o Ministério da Saúde disponibilize de forma gratuíta aos
municípios o sistema e-SUS utilizado para o gerenciamento das redes de saúde pública, a gestão
municipal na época justificou necessidade do investimento afirmando que o novo software
integraria toda a rede, possuindo funções não disponíveis no sistema cedido pelo governo
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federal.
Considerando que é via e-SUS que os municípios mantém a integração com o Sistema de
Informação em Saúde para Atenção Básica - SISAB, e que estas informações são extremamentes
necessárias, na medida que garantem o repasse de recursos por parte do governo federal para
programas municipais de atenção básica a saúde.
Considerando que aprovamos nesta Casa o Requerimento nº 114/2019, que entre outros
dados solicitava informações acerca do referido contrato, e que as respostas deste requerimento,
assinadas pela Sra. Jaqueline Giovanardi, na ocasião titular do cargo comissionado nível 8, que
atuava na diretoria executiva do setor de Tecnoliga da Informação da Secretaria Municipal de
Saúde foram inconclusivas, encaminhamos os seguintes questionamentos:
1) Este software para gestão da saúde pública desenvolvido pela MV Sistemas LTDA já
está em pleno funcionamento? Se sim, desde quando?
2)Defina precisamente quais são as vantagens de utilização do sistema desenvolvido pela
empresa MV Sistemas LTDA em relação as funções disponíveis no software e-SUS?
3) Existe algum funcionário de carreira engarregado para garantir que a implementação do
sistema aconteça de forma correta, contemplando as necessidades do município?
4) Tendo em vista que no dia 26 de novembro de 2019, o Município assinou um Termo
Aditivo ao respectivo contrato, no valor de R$ 113.115,84, referenteo ao acréscimo de mais 872
horas de treinamento e capacitação dos profissionais de saúde da UPA Central, questionamos:
a) Este treinamento já está sendo realizado? Se sim, desde quando e qual a previsão para o
encerramento?
5) Quem são os responsáveis por gerenciar este software e garantir que a integração com o
SISAB aconteceça de forma correta e que não haja a omissão de informações?
São estes os questionamentos.
Caxias do Sul, 21 de Maio de 2020; 145° anos de Colonização e 130° anos de Emancipação
Política.
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