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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS

 
OFÍCIO Nº 1/2021/SECEX

Manaus, 25 de janeiro de 2021.

A Sua Excelência a Senhora

Shádia Hussami Hauache Fraxe

Secretária Municipal de Saúde

Endereço eletrônico: gabinete.semsa@pmm.am.gov.br

Av. Mário Ypiranga Monteiro, 1695, Adrianópolis

CEP: 69057-002

Nesta

 

Assunto: Atualização e Correção da Lista de Vacinados da SEMSA.

 

Senhora Secretária,

 

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me do presente para informar à Vossa Excelência que, o Comitê de
Monitoramento dos recursos públicos durante o período de emergência do COVID-19, restabelecido pela
Portaria nº 11/2021 – GP, de 20 de janeiro de 2021, em análise preliminar à Lista dos Vacinados da SEMSA, o
Comitê de Monitoramento iden�ficou, até o presente momento: a existência de CPF’s inválidos (contendo
erros de iden�ficação); registros com conteúdo inválido no campo “Nome”; ausência de preenchimento, em
diversos registros, no campo “Lotação”; e ausência de preenchimento, em diversos registros, no campo
“Local de Vacinação”.

 

Destarte, esta Corte de Contas, no exercício fiscalizatório, solicita, com extrema urgência, no prazo de 72h, o
encaminhamento da Lista Oficial devidamente corrigida e atualizada por esta Secretaria Municipal de Saúde,
no formato EXCEL, acompanhada de uma cópia assinada digitalmente, no formato PDF-A; bem como
esclarecimentos sobre os fatos narrados acima, com envio de documentos comprobatórios.

 

Atenciosamente,

 

JORGE GUEDES LOBO

Secretário de Controle Externo do TCE/AM

Documento assinado eletronicamente por Jorge Guedes Lobo, Secretário-Geral de Controle Externo, em
25/01/2021, às 14:44, conforme horário oficial de Manaus, com fundamento na Lei nº 11.419, de 19 de
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dezembro de 2006, Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015, Portaria n. 01-SEGER/GP/TCE/AM, de 14
de dezembro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.tce.am.gov.br/sei/auten�car,
informando o código verificador 0134679 e o código CRC E3AE3480.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 000508/2021 SEI nº 0134679
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