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PROCESSO TC Nº:   002498.989.19-3 
ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE 

SECRETÁRIO DE ESTADO:  JOSÉ HENRIQUE GERMANN FERREIRA 

MATÉRIA:    CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019 

 
 
 
VISTOS. 

 

Estão sob minha relatoria os autos que tratam da 

fiscalização das Contas do Exercício de 2019 da Secretaria de Estado da 

Saúde, que serão instruídas e consolidadas no processo TC-002498.989.19-3. 

  

Em razão das reiteradas notícias veiculadas nos meios de 

comunicação sobre os surtos de dengue no Estado de São Paulo, oficie-se 
o atual Secretário de Estado da Saúde, acima identificado, nos termos do art. 

29 da Lei Complementar nº 709/1993, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, remeta as seguintes informações a esta Corte: 

 

1. No que diz respeito às peças orçamentárias Plano 
Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA), informar em qual Programa de Governo foi 

prevista a alocação de recursos orçamentários para combate aos vírus da 
Dengue, Chikungunya e Zika, indicando o respectivo montante previsto para 

o exercício de 2019; 
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2. Declarar os recursos financeiros, de pessoal e 
materiais despendidos em 2018 e neste exercício nas ações preventivas do 

combate aos vírus da Dengue, Chikungunya e Zika; 

3. De acordo com notícia divulgada do sítio eletrônico do 

Ministério da Saúde, em 12/12/2018, (fonte: 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/44927-sp-250-municipios-

em-situacao-de-alerta-ou-risco-para-dengue-zika-e-chikungunya), no Estado de 

São Paulo, 250 municípios estariam em situação de alerta ou risco de 
surto de dengue, zika e chikungunya. Assim sendo, informar as medidas 

efetivas adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo para minimizar estes 

efeitos e quais os resultados obtidos até o presente momento; 

4. Apresentar indicadores e dados estatísticos a respeito 

das campanhas vacinais realizadas nos três últimos exercícios e no 
exercício corrente, especificando as metas de vacinação, quantidades de 

pessoas vacinadas e eventuais razões pelo não alcance das metas, separados 

por Município; 

5. Apresentar indicadores e dados estatísticos contendo a 

quantidade de pessoas contaminadas com os vírus da Dengue, Chikungunya 
e Zika dos três últimos exercícios e no exercício corrente; 

 

Publique-se. 

 

G.C., 12 de fevereiro de 2019. 

 

DIMAS RAMALHO 
CONSELHEIRO 
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