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8° ADITIVO AO CONVÊNIO HNSP 2015

O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com

sede à Praça das Palmeiras n.° 55 - Centro, no nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista,

Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.° 46.200.846/0001-76, neste ato

representado por sua prefeita municipal, Sra. IZABEL CRISTINA CAMPANARI

LORENZETTI, brasileira, casada, professora, residente e domiciliada nesta cidade e comarca

de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua Treze de Maio, n.° 351, portadora da cédula

de identidade n.° 5.234.736-9 e CPF/MF sob n.° 601.101.138-15, doravante denominado

simplesmente "MUNICÍPIO" e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA

SENHORA DA PIEDADE, pessoa jurídica de direito privado, cadastrado no CNES sob n°

2077582, com sede à Rua Geraldo Pereira de Barros, n.° 461, na cidade e comarca de Lençóis

Paulista, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 51.425.106/0001-78, neste

ato representada por provedor Sr. Ronaldo Luiz Conti, brasileiro, casado, portador da Cédula de

Identidade n.° 7.369.222-SSP/SP e CPF/MF 207.316.478-15, residente e domiciliado nesta

cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua Cel. Joaquim Anselmo

Martins, n.° 1.265, doravante denominado simplesmente "HOSPITAL", têm entre si justo e

combinados, um convênio de cooperação interinstitucional devidamente autorizado pela Lei

Municipal n.° 3.308, de 30 de setembro de 2003 e Lei Municipal n° 3.573, de 2 de março de

2006, resolvem celebrar o presente ADITIVO, a fim de estabelecer o detalhamento da atuação

das partes bem como suas responsabilidades, conforme cláusulas que seguem adiante:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA — O Convênio tem por objeto a execução, pelo HOSPITAL, de

serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles

necessite, observada a sistemática de referência e contra-referência do Sistema Único de Saúde —

SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o

caso.

§ 1°. O atendimento citado no caput desta cláusula compreende a realização dos procedimentos

médico-hospitalares e ambulatoriais regulamentados pelo Ministério da Saúde, de acordo com a

capacidade instalada, respeitando sua complexidade.

§ 2°. Os serviços ora conveniados estão referidos a uma base territorial populacional, conforme

Plano de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde e serão ofertados com base nas indicações

técnicas do planejamento da saúde mediante compatibilização das necessidades da demanda e a

disponibilidade de recursos financeiros do SUS.
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§ 3°. Os serviços ora conveniados compreendem a utilização, pelos usuários do SUS, da

capacidade instalada do HOSPITAL, incluídos os equipamentos médico-hospitalares, de modo

que a utilização desses equipamentos para atender clientela particular, incluída a proveniente de

convênios com Entidades privadas será permitida desde que mantida a disponibilidade de sua

utilização em favor da clientela universalizada em, pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos

leitos.

DAS ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA — Para atender ao objeto desse convênio, o HOSPITAL se obriga a

realizar duas espécies de internação:

I — Internação eletiva;

II — Internação de emergência ou urgência

§ 1°. A internação eletiva somente será efetuada pelo HOSPITAL mediante a apresentação de

laudo médico autorizado por profissional do SUS e da respectiva Autorização de Internação

Hospitalar, cabendo a sua regulação à Coordenadoria de Atenção Social da Diretoria Municipal

de Saúde.

§ 2°. No caso de cirurgias eletivas, o MUNICÍPIO pagará ao HOSPITAL pelas despesas

efetuadas com a aquisição de materiais necessários, quando não existir previsão de cobertura

para tais aquisições na tabela SUS.

§ 3°. A internação de emergência ou de urgência, oriunda da Unidade de Pronto Atendimento

Municipal - UPA, de Pactuação do Colegiado Regional ou da Central de Regulação de Urgência

e Emergência do Estado, será aceita pelo HOSPITAL, com a apresentação da documentação

exigida pelo Ministério da Saúde.

§ 4°. Nas situações de urgência e de emergência o médico do HOSPITAL procederá ao exame

do paciente e avaliará a necessidade de internação, emitindo laudo médico que será enviado, no

prazo de 2 (dois) dias úteis, à Diretoria Municipal da Saúde para autorização de emissão da AIH

(Autorização de Internação Hospitalar).

DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA — Para o cumprimento do objeto deste convênio, o HOSPITAL se

obriga a oferecer ao paciente os recursos necessários ao seu atendimento, conforme discrimi do
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abaixo:

I — Assistência Ambulatorial

1. Consulta Médica;

2. Outros atendimentos, dentro da capacidade resolutiva e operacional do HOSPITAL;

II — Assistência Técnico-profissional e Hospitalar:

1. todos os recursos disponíveis, na instituição conveniada, de diagnóstico e tratamento

necessários ao atendimento dos usuários do SUS;

2. encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais necessários;

3. utilização de sala de cirurgia e de material e serviços do centro cirúrgico e instalações

correlatas;

4. medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados;

5. serviços de enfermagem;

6. serviços gerais;

7. fornecimento de roupa hospitalar;

8. alimentação com observância das dietas prescritas; e

9. procedimentos diversos regulamentados pelo Ministério da Saúde, que se fizerem necessários

para o adequado atendimento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando sua

complexidade.

DOS ATENDIMENTOS

CLÁUSULA QUARTA — O HOSPITAL disponibilizará profissionais de seu corpo clínico para

atendimento das especialidades aos pacientes do Sistema Único de Saúde, para os serviços

hospitalares, ambulatoriais e atendimento dos casos de urgência e emergência, segundo o grau de

complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional (todas as especialidades de seu

corpo clínico).

I — Deverá o Hospital disponibilizar profissional médico para realizar acompanhamento diário de

todos os pacientes do Sistema Único de Saúde e a evolução do quadro clínico destes, bem como

para atender as internações e intercorrências necessárias e também realizar o acompanhamento

na remoção para o serviço de referência, conforme organização do SUS.

II - Deverá o Hospital elaborar mensalmente, a escala de plantões por especialidade, com o nome

dos profissionais médicos que atuarão no mês subsequente e que poderão ser chamados para

realização de atendimentos, quando necessário, e remetê-la, até o último dia útil do i s anterior

(u/
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à prestação dos serviços, ao Diretor Municipal de Saúde.

III — Deverá apresentar, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, relação dos plantões de

disponibilidade do mês anterior.

§ 1°. Nos atendimento dos profissionais de ginecologia e obstetrícia deverá o HOSPITAL, dar

preferência à realização de partos normais, preconizando a indicação do Ministério da Saúde

pela redução do número de cesáreas.

§ 2°. O HOSPITAL fica obrigado a prestar as informações pertinentes ao atendimento das rotinas

SUS no âmbito ambulatorial e hospitalar, determinadas pelo Ministério da Saúde e realizadas nas

dependências do HOSPITAL.

OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

CLÁUSULA QUINTA — Os serviços ora conveniados serão prestados diretamente por

profissionais do estabelecimento do HOSPITAL e por profissionais que, não estando incluídos

nas categorias referidas nos itens 1, 2 e 3 do § 1° desta cláusula, são admitidos nas dependências

do HOSPITAL para prestar serviços.

§ 1°. Para os fins deste convênio, consideram-se profissionais do próprio

HOSPITAL:

1. o membro de seu corpo clínico;

2. o profissional que tenha vínculo de emprego com o HOSPITAL;

o profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços ao

HOSPITAL ou, se por este autorizado.

§ 2°. Equipara-se ao profissional autônomo definido no item 3 a empresa, o grupo, a sociedade

ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de saúde.

§ 3°. O HOSPITAL deverá manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

(CNES), tanto para os profissionais de que trata o § 1° e §2° desta cláusula, quanto dos

equipamentos e serviços especializados, que vierem a ser incluídos, alterados e excluídos. A

atualização do CNES seguirá a sistemática do MINISTÉRIO DA SAÚDE, e deverá ocorrer

mensalmente até 5 dias úteis antes da data limite de transmissão do CNES, estabelecido pelo

MINISTÉRIO DA SAÚDE em legislação pertinente.

§ 4°. No tocante à internação e ao acompanhamento do paciente, serão cumpridas as seguintes

normas:
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1. os pacientes serão internados em enfermaria ou quarto com o número máximo de leitos

previstos nas normas técnicas para hospitais;

2. é vedada a cobrança por serviços médicos, hospitalares e outros complementares da

assistência devida ao paciente;

3. o HOSPITAL responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita ao paciente ou seu

representante, por profissional empregado, conforme descrito pelo §1° e §2° desta cláusula, em

razão da execução desde convênio;

4. nas internações de crianças, adolescentes e pessoas com mais de 60 (sessenta) anos é

assegurada a presença de acompanhante em tempo integral no hospital, podendo o HOSPITAL

acrescer à conta hospitalar as diárias do acompanhante, correspondentes ao alojamento e

alimentação.

§ 5°. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar

exercidos pelo MUNICÍPIO sobre a execução do objeto deste convênio, os convenentes

reconhecem a prerrogativa de controle e auditoria nos termos da legislação vigente, pelos órgãos

gestores do SUS, ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será

objeto de termo aditivo específico, ou de notificação dirigida ao HOSPITAL.

§ 6°. É de responsabilidade exclusiva e integral do HOSPITAL a utilização de pessoal para

execução do objeto deste convênio, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,

fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma

hipótese poderão ser transferidos para o MUNICÍPIO.

§ 7°. O HOSPITAL se obriga a informar, diariamente, à Diretoria Municipal de Saúde — Central

de Regulação de Serviços, o número de vagas de internações disponíveis, a fim de manter

atualizado o sistema de regulação do SUS;

§ 8°. O HOSPITAL fica obrigado a internar paciente, no limite dos leitos conveniados, ainda que

por falta ocasional de leito vago em enfermaria, tenha o HOSPITAL de acomodar o paciente em

instalação de nível superior à ajustada neste convênio, sem direito a cobrança de sobrepreço.

§ 9°. O HOSPITAL fica exonerado da responsabilidade pelo não atendimento de paciente,

amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido

pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem

interna ou as situações de urgência ou emergência.

OUTRAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL

CLÁUSULA SEXTA — O HOSPITAL ainda se obriga a:
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I — Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo

mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados os casos previstos por lei;

II — Não utilizar, nem permitir que terceiros se utilizem do paciente para fins de experimentação;

III — Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-

se sempre a prestação de serviços de qualidade;

IV — Afixar aviso de sua condição de órgão pertencente ao SUS e de gratuidade dos serviços

ip prestados nessa condição, onde deverá constar o número do telefone da Ouvidoria do SUS no

MUNICÍPIO, qual seja 3269-1990;

V — Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas

quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste termo aditivo;

VI — Permitir a visita ao paciente do SUS internado, diariamente, respeitando-se a rotina do

serviço, por período mínimo de 01 (uma) hora;

VII — Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

VIII — Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde,

salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

_ Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;

X — Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por

ministro de qualquer culto religioso;

XI — Manter em pleno funcionamento "Comissão de Controle de Infecção Hospitalar" — CCIH,

"Comissão de Análise de Óbitos", "Comissão de Revisão de Prontuários" e "Comissão de Ética

Médica".

XII — Instalar no prazo previsto para cada caso, qualquer outra comissão que venha a ser criada

por lei ou norma infi-alegal, independentemente de notificação pelo MUNICÍPIO.

XIII — Notificar o MUNICÍPIO, de eventual alteração de seus estatutos, das comissões elencadas

no inciso XI e XII desta cláusula ou de sua diretoria, enviando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias,

contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documen os; iif
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XIV — Quando solicitado, o HOSPITAL deverá fornecer ao paciente relatório circunstanciado do

atendimento prestado, denominado "INFORME DE ALTA", do qual devem constar, no mínimo,

os seguintes dados: a) Nome do paciente; b) Nome da Unidade de atendimento; c) Localização

do Serviço/Hospital; d) Motivo do atendimento (CID); e) Data de admissão e data de alta; f)

Procedimentos realizados. Tal documento, deverá ser emitido em duas vias, devendo a segunda

via, assinada pelo paciente ou seu representante legal, ser arquivada anexo ao prontuário.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA — O HOSPITAL é responsável pela indenização de dano causado ao

paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados,

profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao HOSPITAL o direito de regresso contra o

responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

§ 1°. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste convênio pelos órgãos competentes

do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do HOSPITAL nos termos da legislação

referente a licitações e contratos administrativos e demais legislações aplicáveis.

§ 2°. A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por

falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11.11.1990

(Código de Defesa do Consumidor).

DO PREÇO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA OITAVA — Pela prestação dos serviços deste convênio, o MUNICÍPIO pagará ao

Hospital os valores abaixo estipulados:

8.1. O valor mensal estimado para a execução do presente convênio/contrato importa em R$

232.704,85 (duzentos e trinta e dois mil e setecentos e quatro reais e oitenta e cinco

centavos), conforme abaixo especificado:

Programação Orçamentária para o Hospital Mensal (R$) Anual (R$)

TOTAL 232.704,85 2.792.458,20

Pós-fixado; Alta Complexidade 14.796,00 177.552,00

Pós-fixado: FAEC 7.030,28 84.363,36

Pré-fixado 210.878,57 2.530.542,84
r-
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I - O componente pós-fixado, que corresponde aos Procedimentos de Alta Complexidade e
aos Procedimentos Estratégicos - FAEC, já cadastrados, será repassado ao HOSPITAL, a
posteriori, (pós-produção, aprovação, processamento e apenas concomitantemente à respectiva
transferência financeira), de acordo com a produção mensal aprovada pela Diretoria Municipal
de Saúde, até o limite de transferência do FNS, respeitado, similarmente, o limite estadual para
as modalidades de Alta Complexidade e Procedimentos Estratégicos e conforme programação
disposta no Plano Operativo, estimando-se um valor médio mensal de R$ 21.826,28 (vinte e um
mil e oitocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

II— A parcela pré-fixada importa em R$ 2.530.542,84 (dois milhões e quinhentos e trinta
mil e quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), a ser transferida ao
hospital em parcelas fixas mensais de R$ 210.878,57 (duzentos e dez mil e oitocentos e setenta e
oito reais e cinquenta e sete centavos), conforme discriminado abaixo, e oneram recursos do
Fundo de Saúde da SECRETARIA:

Programação Orçamentária para o Hospital Mensal Anual

Orçamento Pré Fixado 210.878,57 2.530.542,84

Média Complexidade 210.878,57* 2.530.542,84

PAB 0,00 0,00

Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde —
INTEGRASUS

5.561,00 66.732,00

IAPI — Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
à População Indígena

0,00 0,00

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH -
Valor pela União

118.054,67 1.416.656,04

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH -
Valor pelo Município

33.800,00 405.600,00

Recursos financeiros repassados ao Hospital pela SES 78.750,00 945.000,00

Recursos financeiros repassados ao Hospital pela SMS 180.000,00 2.160.000,00

* Incluso o valor correspondente aos serviços profissionais dos médicos contratados pelo
HOSPITAL, para atendimento médico na Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria

§ 12 Dez por cento (10%) do valor pré-fixado, conforme inciso II desta cláusula, que
remontam a R$ 21.087,86 (vinte e um mil e oitenta e sete reais e oitenta e seis centavos) por
mês, serão vinculados ao cumprimento das metas de qualidade discriminadas no Plano
Operativo.

§ 22 Noventa por cento (90%) do valor pré-fixado, conforme inciso II desta cláusula, que
remontam a R$ 189.790,71 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e noventa reais e setenta e
um centavos) por mês, serão vinculados ao cumprimento das metas físicas pactuadas no Plano
Operativo, e definidas por meio das seguintes faixas:

I.- cumprimento de 95% a 105% das metas fisicas pactuadas corresponde a um repas
100% da parcela referida no caput do artigo;
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II.- cumprimento de 81% a 94% das metas físicas pactuadas corresponde a um repasse de

80% do valor da parcela referida no caput do artigo; e
III - cumprimento de 70% a 80% das metas fisicas pactuadas corresponde a um repasse de

70% do valor da parcela referida no caput do artigo.

§ 3° O cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, estabelecidas no Plano
Operativo, deverá ser atestado pela Comissão de Acompanhamento do convênio/contrato.

§ 4° Os valores previstos poderão ser alterados, de comum acordo entre o gestor e o
hospital, mediante a celebração de Termo Aditivo que será devidamente publicado e enviado ao
Ministério da Saúde, sendo que no caso de necessidade de recursos adicionais, estas serão
provenientes da área denominada Teto da Média e Alta Complexidade do Município/Estado.

§ 5° Além dos recursos financeiros destacados neste item e necessários à cobertura das
despesas previstas nesta cláusula, sob responsabilidade orçamentária da Prefeitura e do
Ministério da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista

poderá repassar, de acordo com a possibilidade financeira, ao conveniado, recursos
complementares, mediante termos aditivos que integrarão o presente para todos os efeitos e
consignarão as épocas, valores e formas dos repasses devidos em função do desenvolvimento

tecnológico, do grau de complexidade da assistência prestada, da introdução e adequação de
novas tecnologias e do desempenho assistencial e gerencial.

§ 6° A Diretoria Municipal de Saúde aumentará o teto financeiro (alta complexidade
ambulatorial e internamento) e o repasse de verbas que se trata este convênio/contrato (média
complexidade ambulatorial e internamento) na mesma proporção que o Ministério da Saúde
aumentar o valor dos procedimentos existentes nas tabelas do SUS. Anualmente, quando da
renovação do Plano Operativo, deverá ser feita a revisão dos valores financeiros.

§ 7° No valor pré-fixado previsto no inciso II, do "caput" desta cláusula, os valores
referentes aos serviços profissionais dos médicos contratados pelo HOSPITAL, para atendimento
médico na Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, apurada através de relatório do
sistema do Ministério da Saúde, estão inclusos, contudo os valores de serviços profissionais
citados neste parágrafo não interferem nos cálculos de cumprimento de metas quantitativas
estabelecidas no §2°, do item 8.1.

8.2 Dos outros serviços

8.2.1 Os valores despendidos pelo HOSPITAL, com a aquisição de materiais necessários
para a realização de cirurgias eletivas, autorizadas pela Diretoria Municipal de Saúde, serão
pagos no mês posterior ao da realização do serviço, mediante informação e comprovação do
HOSPITAL.

8.2.2 O HOSPITAL receberá, mensalmente, do MUNICÍPIO, a importância referente aos
serviços, efetivamente prestados, constantes do ANEXO I, nos moldes nele estabelecidos.

8.3. Da forma de pagamento
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Os valores previstos neste convênio serão pagos mensalmente ao HOSPITAL, da seguinte

forma:

a) os montantes pré-fixados de que tratam os §§ 1° e 2° do item 8.1, serão repassados

mensalmente em caráter de adiantamento, até o 8° (oitavo) dia útil de cada mês, cujo pagamento

será realizado no mês da competência ao qual está vinculado, sendo verificado o cumprimento

das metas quantitativas e qualitativas trimestralmente.

b) o montante mensal de que trata a alínea anterior, será descontado o valor de R$

12.000,00 (doze mil reais) referente aos serviços profissionais de Clínica Médica,

Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, que são contemplados por instrumento diverso deste

convênio (Sta Casa 2);

c) caso seja verificado que o HOSPITAL não cumpriu as metas de qualidade referentes ao

repasse previsto no item precedente, o valor correspondente ao não cumprimento das metas será

descontado no repasse subsequente;

8.4. Da dotação orçamentária

Os valores previstos neste convênio onerarão as dotações próprias consignadas no orçamento

vigente na seguinte rubrica:

13 — Diretoria de Saúde

13.01.00 — Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.00.00 — Outras Despesas Correntes - despesa 649 e 663

DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR

CLÁUSULA DÉCIMA — O não cumprimento pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE da obrigação de

repassar os recursos correspondentes aos valores constantes deste convênio não transfere para o

MUNICÍPIO a obrigação de pagar os serviços ora conveniados, os quais são de responsabilidade

do MINISTÉRIO DA SAÚDE para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O MUNICÍPIO responderá pelos encargos financeiros assumidos além do

limite dos recursos que lhe são destinados, ficando o MINISTÉRIO DA SAÚDE exonerado do

pagamento de eventual excesso.

DA AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — A execução do presente convênio será avaliada e a
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Diretoria de Saúde do MUNICÍPIO, que observará o cumprimento das cláusulas e condições

estabelecidas neste convênio, a verificação do movimento das internações e de quaisquer outros

dados necessário ao controle e avaliação dos serviços prestados.

§ 1°. Poderá, em casos específicos, ser realizada auditoria especializada.

§ 2°. O MUNICÍPIO vistoriará as instalações do HOSPITAL para verificar se persistem as

mesmas condições técnicas básicas do HOSPITAL, comprovadas por ocasião da assinatura deste

termo;

§ 3°. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do

HOSPITAL, poderá ensejar na revisão das condições estipuladas neste termo, mediante prévia

comunicação à Diretoria Municipal de Saúde.

§ 4°. A Fiscalização exercida pela Diretoria de Saúde sobre serviços ora conveniados, não

eximirá o HOSPITAL da sua plena responsabilidade perante o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o

MUNICÍPIO ou para com pacientes e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do

convênio.

§ 5°. O HOSPITAL facilitará ao MUNICÍPIO, o acompanhamento e a fiscalização permanente

dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do

MUNICÍPIO designados para tal fim.

§ 6°. Em qualquer hipótese é assegurado ao HOSPITAL amplo direito de defesa, nos termos das

normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos e o direito à interposição de

recursos.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — A inobservância, pelo HOSPITAL, de cláusula ou

obrigação constante deste contrato e seu anexo, ou de dever originado de norma legal ou

regulamentar pertinente, autorizará o MUNICÍPIO, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada

caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.° 8666/93 e alterações

posteriores, quais sejam:

a) advertência;

b) multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Lençóis Paulista, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
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motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a

Administração contratante, após o ressarcimento dos prejuízos que o HOSPITAL vier a causar,

decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula.

§ 1°. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que

as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ela ocorreu,

e dela será notificada o HOSPITAL.

§ 2°. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas

juntamente com a alínea "b".

§ 3°. Da aplicação das penalidades, o HOSPITAL terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor

recurso, dirigido a Prefeita Municipal.

§ 4°. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado ao HOSPITAL e o respectivo

montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto

contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.

§ 5°. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de o

MUNICÍPIO exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar

para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das

responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.

§ 6°. A violação ao disposto nos incisos 2 e 3 do § 3° da cláusula Quinta deste contrato, sujeitará

o HOSPITAL às sanções previstas neste artigo, ficando o MUNICÍPIO autorizado a reter, do

montante devido ao HOSPITAL, o valor indevidamente cobrado, para fins de ressarcimento do

usuário do Sistema Único de Saúde, por via administrativa, sem prejuízo do disposto no

parágrafo quarto desta cláusula.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A rescisão do presente contrato obedecerá o disposto

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores.

§ 1°. O HOSPITAL reconhece os direitos do MUNICÍPIO, em caso de rescisão administrativa

prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93.

§ 2°. Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à

população, será observado o prazo de 10 (dez) dias para ocorrer a rescisão. Se, neste pr o, o 4i/
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HOSPITAL negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados a multa poderá ser duplicada.

§ 3°. Poderá o HOSPITAL rescindir o presente aditivo no caso de descumprimento, pelo

MINISTÉRIO DA SAÚDE, ou pelo MUNICÍPIO, de suas obrigações aqui previstas, em

especial, no caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Ministério

da Saúde. Caberá ao conveniado notificar o MUNICÍPIO, formalizando a rescisão e motivando-a

devidamente, informando do fim da prestação dos serviços conveniados no prazo de 90

(noventa) dias a partir do recebimento da notificação.

§ 4°. Em caso de rescisão do presente convênio por parte do MUNICÍPIO não caberá ao

HOSPITAL direito a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79, parágrafo segundo,

da Lei Federal n.° 8.666/93.

§ 5°. O presente convênio rescinde os contratos e convênios anteriores celebrados entre o

MUNICÍPIO e o HOSPITAL que tenham como objeto a prestação de serviços de assistência à

saúde.

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - O presente aditivo tem início de vigência na data de sua

assinatura, e terá vigência enquanto estiver vigente o Convênio principal firmado entre o

"MUNICÍPIO" e o "HOSPITAL", ou até quando for modificado por outro aditivo subsequente.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — O presente convênio poderá, no interesse das convenentes,

ser ampliado, abrangendo outros atendimentos não constantes na cláusula segunda, sendo que

qualquer alteração das cláusulas do presente termo será objeto de novo termo aditivo,

rescindindo-se o presente, devendo ser observada a legislação referente a licitação e contratos

administrativos.

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O presente aditivo foi firmado nos termos da Lei Municipal

n° 3.308, de 30 de setembro de 2003 E Lei Municipal n° 3.573, de 2 de março de 2006.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Fica eleito o foro da Comarca de Lençóis Paulista, para
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dirimir eventuais dúvidas que possam vir a surgir do presente Convênio, renunciando-se a

qualquer outro, por mais privilegiado que possa parecer.

E, por estarem assim CONTRATADOS, firmam o presente instrumento,

em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo

arroladas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, obrigando-se por seus representantes

legais.

Lençóis Paulista, 1° de abril de 2016.

Pelo MUNICÍPIO:

IZABEL CRIS

Pelo HOSPITAL:

Testemun

Rafael A. . de Souza
OAB/ :P 240 177

VOGADO

ót)VLeti

INA CA

Prefeita

RONALD UIZ CONTI

vedor

2)
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ANEXO 1- Dos Outros Serviços

1 - O HOSPITAL realizará exames aos usuários do Sistema Único de Saúde encaminhados
através dos serviços de saúde do MUNICÍPIO.

2 - O HOSPITAL realizará os exames nos seguintes valores unitários, cujos valores
complementares à tabela SUS onerarão o Tesouro Municipal:

Valor
Código Descrição (R$)

02.05.02.003-8 Ultrassonografia De Abdômen Superior (FIGADO, Vesícula, Vias) 63,00

02.05.02.004-6 Ultrassonografia De Abdômen Total 63,00

02.05.02.005-4 Ultrassonografia De Aparelho Urinário 63,00

02.05.02.006-2 Ultrassonografia De Articulação 63,00

02.05.02.007-0 Ultrassonografia De Bolsa Escrotal 63,00

02.05.02.008-9 Ultrassonografia De Globo Ocular! Órbita (MONOCULAR) 63,00

02.05.02.009-7 Ultrassonografia Mamaria Bilateral 63,00

02.05.02.010-0 Ultrassonografia De Próstata (VIA Abdominal) 63,00

02.05.02.011-9 Ultrassonografia De Próstata (VIA Transretal) 63,00

02.05.02.012-7 Ultrassonografia De Tireoide 63,00

02.05.02.013-5 Ultrassonografia De Tórax (EXTRACARDIACA) 63,00

02.05.02.014-3 Ultrassonografia Obstétrica 63,00

02.05.02.016-0 Ultrassonografia Pélvica (GINECOLÓGICA) 63,00

02.05.02.018-6 Ultrassonografia Transvaginal 63,00

02.05.01.003-2 Ecocardiografia Transtorácica 126,00

02.05.01.004-0 Ultrassonografia Doppler Colorido De Vasos ( Até 3 Vasos) 126,00

02.11.02.006-0 Teste De Esforço / Teste Ergométrico 73,50

02.11.07.014-9 Emissões Otoacusticas Evocadas P/ Triagem Auditiva 36,75

03.01.01.004-8 Consulta De Profissionais De Nível Superior Na Atenção Especializada (DENTISTA) 15,00

03.07.01.005-8 Tratamento De Nevralgias Faciais 16,53

04.04.02.005-4 Drenagem De Abscesso Da Boca E Anexos 50,00

04.14.02.020-0 Marsupialização De Cistos E Pseudocistos 50,00

04.14.02.025-1 Remoção De Cisto 50,00

04.14.02.027-8 Remoção De Dente Retido (INCLUSO / Impactado) 60,00

02.03.02.003-0 Exame Anatomopatológico P/ Congelamento / Parafina 84,00

02.09.01.002-9 Colonoscopia 269,65

02.09.01.003-7 Esofagogastroduodenoscopia - Eda 203,10

02.09.01.005-3 Retossigmoidoscopia 269,65

Polipectomia 165,00

03.01.01.007-2 Consulta Médica Em Atenção Especializada Em Geral 25,00

02.06.01.001-0 Tomografia Computadorizada De Coluna Cervical C/ Ou S/ Contr 120,75

02.06.01.002-8 Tomografia Computadorizada De Coluna Lombo-Sacra C/ Ou S/ Co 141,75

02.06.01.003-6 Tomografia Computadorizada De Coluna Torácica C/ Ou S/ Contr 120,75

02.06.01.004-4 Tomografia Computadorizada De Face! Seios Da Face! Articul 120,75

02.06.01.006-0 Tomografia Computadorizada De Sela Túrcica 136,50

02.06.01.005-2 Tomografia Computadorizada De Pescoço 120,75

a.-11j2j1 /1
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02.06.01.007-9 Tomografia Computadorizada Do Crânio 136,50

02.06.02.001-5 Tomografia Computadorizada De Articulações De Membro Superior 120,75

02.06.02.003-1 Tomografia Computadorizada De Tórax 189,00

02.06.03.001-0 Tomografia Computadorizada De Abdômen 189,00

02.06.03.002-9 Tomografia Computadorizada De Articulações De Membro Inferior 120,75

02.06.03.003-7 Tomografia Computadorizada De Pelve / Bacia 189,00

2.1 - Os exames de tomografia realizados a noite, aos sábados, domingos e feriados, serão pagos

com um acréscimo de 50% (cinquenta por cento).

3 - O HOSPITAL realizará exames dos grupos e subgrupos previstos na Tabela SUS, abaixo

• relacionados, com os acréscimos dos percentuais previstos na tabela abaixo sobre os valores

constantes da Tabela SUS, sendo que estes acréscimos onerarão o Tesouro Municipal:

•

Código Descrição
Percentual S/Tabela

SUS

02.04.xx.xxx-x Diagnóstico Por Radiologia 34,72%

02.04.03.003-0 Mamografia Unilateral 24,74%

02.04.03.018-8 Mamografia Bilateral Para Rastreamento 24,74%

Código Descrição
Valor
Unitário
SUS

FC)
34%,72

204010039 Radiografia Bilateral De Orbitas (PA + Obliquas + Hirtz) 8,38 11,29

204010047 Radiografia De Arcada Zigomatico-Malar (AP+ Obliquas) 6,96 9,38

204010063 Radiografia De Cavum (LATERAL + Hirtz) 6,88 9,27

204010071 Radiografia De Cranio (PA + Lateral + Obligua / Bretton + Hi 9,15 12,33

204010080 Radiografia De Cranio (PA + Lateral) 7,52 10,13

204010098 Radiografia De Laringe 5,74 7,73

204010128 Radiografia De Ossos Da Face (MN + Lateral + Hirtz) 8,38 11,29

204010144 Radiografia De Seios Da Face (FN + Mn + Lateral + Hirtz) 7,32 9,86

204010152 Radiografia De Sela Tursica (PA + Lateral + Bretton) 7,20 9,70

204010179 Radiografia Panorâmica 9,03 12,17

204020042 Radiografia De Coluna Cervical (AP + Lateral + To / Flexão) 8,19 11,03

204020069 Radiografia De Coluna Lombo-Sacra 10,96 14,77

204020085 Radiografia De Coluna Lombo-Sacra Funcional / Dinâmica 16,88 22,74

204020093 Radiografia De Coluna Torácica (AP + Lateral) 9,16 12,34

204020107 Radiografia De Coluna Toraco-Lombar 9,73 13,11

204020123 Radiografia De Região Sacro-Coccigea 7,80 10,51

204030072 Radiografia De Costelas (POR Hemitórax) 8,37 11,28

204030080 Radiografia De Esôfago 19,24 25,92

204030099 Radiografia De Esterno 7,98 10,75

204030153 Radiografia De Tórax (PA E Perfil) 9,50 12,80

204030170 Radiografia De Tórax (PA) 6,,8 9,27
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Código Descrição
Valor
Unitário
SUS

(+)
34
'
72%

204040019 Radiografia De Antebraço 6,42 8,65

204040035 Radiografia De Articulação Escapulo-Umeral 7,40 9,97

204040051 Radiografia De Braco 7,77 10,47

204040060 Radiografia De Clavícula 7,40 9,97

204040078 Radiografia De Cotovelo 5,90 7,95

204040086 Radiografia De Dedos Da Mão 5,62 7,57

204040094 Radiografia De Mão 6,30 8,49

204040108 Radiografia De Mão E Punho (P/ Determinação De Idade Óssea) 6,00 8,08

204040116 Radiografia De Escapula/Ombro (TRÊS Posições) 7,98 10,75

204040124 Radiografia De Punho (AP + Lateral + Oblíqua) 6,91 9,31

204050014 Clister Opaco C/ Duplo Contraste 47,76 64,34

204050030 Colangiografia Pós-Operatória 32,61 43,93

204050111 Radiografia De Abdômen (AP + Lateral / Localizada) 10,73 14,46

204050138 Radiografia De Abdômen Simples (AP) 7,17 9,66

204050146 Radiografia De Estomago E Duodeno 35,22 47,45

204050154 Radiografia De Intestino Delgado (TRANSITO) 47,59 64,11

204050170 Uretrocistografia 52,11 70,20

204050189 Urografia Venosa 57,4 77,33

204060036 Escanometria 7,77 10,47

204060079 Radiografia De Articulação Sacroilíaca 7,77 10,47

204060060 Radiografia De Articulação Coxofemoral 7,77 10,47

204060087 Radiografia De Articulação Tibiotársica 6,50 8,76

204060095 Radiografia De Bacia 7,77 10,47

204060109 Radiografia De Calcâneo 6,50 8,76

204060117 Radiografia De Coxa 8,94 12,04

204060125 Radiografia De Joelho (AP + Lateral) 6,78 9,13

204060133 Radiografia De Joelho Ou Patela (AP + Lateral + Axial) 7,16 9,65

204060150 Radiografia De Pe / Dedos Do Pe 6,78 9,13

204060168 Radiografia De Perna 8,94 12,04

204020034 Radiografia De Coluna Cervical (AP + Lateral + To + Oblíquas 8,33 11,22

204050120 Radiografia De Abdômen Agudo (MÍNIMO De 3 Incidências) 15,3 20,61

204060141 Radiografia De Joelho Ou Pateia (AP + Lateral + Oblíqua + 3 9,29 12,52

Código Descrição
Valor
Unitário
SUS

(±)
24,74%

204030030 Mamografia Unilateral 22,50 28,07

204030188 Mamografia Bilateral Para Rastreamento - Pós Fixado 45,00 56,13

4 - O HOSPITAL realizará os procedimentos abaixo em caráter de mutirão nos a res abaixo
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relacionados:

Código Descrição Valor Qt,$)

02.02.03.079-2 Pesquisa De Anticorpos Igg Contra Arbovírus (DENGUE E Febre) 30,00

02.02.03.090-3 Pesquisa De Anticorpos Igm Contra Arbovírus (DENGUE E Febre) 20,00

02.11.06.003-8 Campimetria Computadorizada Ou Manual Com Gráfico 57,74

03.01.01.007-2
Consulta Medica Em Atenção Especializada (OFTALMO Pré E Pós Peq.
Cirúrgica) 16,00

03.01.01.007-2 Consulta Medica Em Atenção Especializada (MUTIRÃO Refração Oftalmo) 32,00

03.01.01.007-2 Consulta Medica Em Atenção Especializada 25,00

04.05.01.007-9 Exerese De Calázio E Outras Pequenas Lesões Da Pálpebra E Supercílios 77,00

04.05.01.019-2 Tratamento Cirúrgico De Triquiase C/ Ou S/ Enxerto 191,37

04.05.05.002-0 Capsulotomia A Yag Laser 45,00

04.05.05.009-7 Facectomia C/ Implante De Lente Intraocular 443,00

04.05.05.011-9 Facoemulsificacao C/ Implante De Lente Intraocular Rígida 543,00

04.05.05.037-2 Facoemulsificacao C/ Implante De Lente Intraocular Dobrável 643,00

04.05.05.036-4 Tratamento Cirúrgico De Pterígio 171,70

02.01.01.037-2 Biopsia De Peles E Partes Moles 80,00

03.03.08.001-9 Cauterização Química De Pequenas Lesões 80,00

04.01.01.003-1 Drenagem De Abcesso 80,00

04.01.01.005-8 Excisão De Lesão E/Ou Sutura De Ferimento Da Pele Anexos E Mucosa 80,00

04.01.01.007-4 Exerese De Tumor De Pele E Anexos / Cisto Sebáceo / Lipoma 80,00

04.01.01.009-0 Fulguração / Cauterização Química De Lesões Cutâneas 80,00

04.09.04.024-0 Vasectomia 306,47

5 — O HOSPITAL deverá prestar os serviços aqui referidos através de profissional devidamente

habilitado, podendo o profissional fazer parte de seu quadro de servidores ou ser terceirizado.

u-P3iv
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ANEXO II — Da Comissão de Avaliação

1. A Comissão de Acompanhamento do presente Convênio, conforme mencionado pelo

parágrafo 3° da Cláusula Oitava do Termo de Convênio, será composta por 04 (quatro) membros,
sendo 02 (dois) membros indicados pelo "HOSPITAL" e 02 (dois) membros indicados pelo
"MUNICÍPIO", conforme abaixo:

1 — Membros indicados pelo "MUNICÍPIO":

a) Paulo Roberto Giglioli, portador do RG n° 8.427.300-8;

b) Renato Baragati Cassini, portador do RG n° 32.689.477-9.

II — Membros indicados pelo "HOSPITAL":

a) Ricardo Conti Barbeiro, portador do RG n°43.869.856-1;

b) Solange de Fátima Ferreira, portador do RG n° 34.036.535-3.

2. As atribuições desta Comissão serão a de acompanhar a execução do presente Convênio,

principalmente no tocante aos seus custos, no cumprimento das metas estabelecidas no Plano

Operativo e à avaliação da qualidade da atenção à saúde dos usuários.

3. O HOSPITAL fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os

documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades.



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

C.N.P.J. 51.425.106/0001-78

PLANO OPERATIVO PARA CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS

PAULISTA E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

I — IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Razão Social da Instituição: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA

PIEDADE

CNES: 2077582

CNPJ: 51.425.106/0001-78

Endereço: Rua Geraldo Pereira de Barros, 461, Centro

Município: Lençóis Paulista / SP

Provedor: Ronaldo Luiz Conti

Diretor Clínico: Henrique Heber Sousa

Enfermeiro Responsável: Carlos Eduardo Bueno do Amaral

I I — CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE

Missão da Instituição: "Promover soluções em saúde para a comunidade local, com comprometimento da

equipe multidisciplinar, proporcionando Qualidade, Segurança e Humanização, através do exercício da

filantropia."

Natureza Jurídica: Entidade Beneficente, sem Fins Lucrativos

Presta atendimento ambulatorial: Sim

Presta atendimento Hospitalar: Sim

Atende SUS: 66,29 %

Atende Outros Convênios: 29,24 °A

Atende Particular: 4,47 %

I II — CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA (preencher os campos pertinentes a cada Unidade)

AMBULATÓRIO
N°. de salas de pequenas cirurgias: 01
N°. de consultórios: 01
N°. de salas de recuperação: 01

SADT
Ultrassonografia: 01; RX: 05; Mamografia: 01; Tomografia Computadorizada: 01; Endoscópio: 01.

CENTRO CIRURGICO
N°. de salas cirúrgicas: 02

INTERNAÇÃO:

N°. de leitos distribuídos por especialidade, disponibilizados ao SUS:

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Lençóis Paulist
Fone/Fax (14) 3269-1033 — E-mail — administracao@hpiedade.com.br
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Tipos de leito por especialidades N° de leitos Existentes N°. de leitos SUS

Cirurgia Geral 18 8

Clinica Geral 23 16

Obstetrícia Cirúrgica 21 13

Pediatria Clínica 4 2

UTI Adulto Tipo I 5 O

TOTAL 71 39

IV - HABILITAÇÕES NAS ÁREAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Especialidade/Área Ato Normativo Data habilitação
Laqueadura CIB/SP 69/2008 23/09/2008
Vasectomia CIB/SP 69/2008 23/09/2008
Hospital Filantrópico Port. SAS n° 697 08/08/2014
Oftalmologia: Procedimentos
relacionados ao Glaucoma

MEMO 382
DARAS/SAS

23/07/2013

V - METAS FÍSICAS - ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS

a) AMBULATÓRIO - MÉDIA COMPLEXIDADE:

GRUPO Set/13 a A o/14 Quant. Mês Valor R$

Atendimento Enfermagem 141 88,33

Consultas Médicas - Anestesia 25 250,00

Consultas Odontológicas 35 220,50

Diag. em Cárdio 40 1.609,44

Diag. por Endoscopia 60 3.167,01

Exames Anatomopatológicos 4 96,00

Exames Laboratoriais 11.445 35.581,18

Fisioterapia 4.897 24.925,73

Mamografia Unilateral e bilateral 36 1.539,00

Maternidade 545 6.162,48

Odontologia 38 669,50

Radiologia 792 6.563,44

Teste da Orelhinha '
,

49 ' 661,99

Tococardiografia 66 111,54

Ultrassonografia 205 5.599,33

MÉDIA MENSAL 18.378 87.245,47

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Lençóis Paulista — SP
Fone/Fax (14) 3269-1033 — E-mail — administracao@hpiedade.com.br

i



ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

C.N.P.J. 51.425.106/0001-78

a.1) AMBULATÓRIO — Alta Complexidade e Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC):

GRUPO (Set/13 a Ago/14) QUANT. 1VALOR (R$)

GLAUCOMA 61 3.205,281

MAMOGRAFIA BILAT.
1

85 3.825,00

TOMOGRAFIA 137, 14.796,00,

MÉDIA MENSAL 283 21.826,28

b) INTERNAÇÃO:

GRUPO QUANT. VALOR (R$)

CLÍNICA MÉDICA 126 44.347,10

CLÍNICA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA 42 28.162,00

CLÍNICA OBSTÉTRICA 12 4.299,00

CLINICA CIRÚRGICA 63 46.825,00

MÉDIA MENSAL 243 123.633,101

VII— METAS QUALITATIVAS:

1) Leitos Destinados ao SUS: o Hospital deverá manter, no mínimo, 60% dos leitos
destinados ao SUS em relação ao total de leitos da Instituição;

2) Tempo Médio de Permanência: O número médio de dias de permanência deverá ser
igual ou inferior à 4,5 dias;

3) Manter os dados do CNES atualizados, em especial dos
serviços/equipamentos/recursos humanos. A entidade se compromete a encaminhar
mensalmente à Diretoria Municipal de Saúde o relatório do período com relato resumido das
alterações/inclusões/exclusões ocorridas no período;

4) Apresentar, no mínimo 95% das altas hospitalares, no faturamento hospitalar ao SUS —
na própria competência, ou seja, no início do mês subseqüente;

5) Apresentar, no mínimo, 95% das APAC, dos tratamentos ocorridos no mês, juntamente
com o faturamento do SIA da competência do ato;

6) Informar quais os treinamentos e capacitações estão em curso ou previstos para as
equipes técnicas e de gerenciamento (Desenvolvimento institucional), bem como informar a
quantidade de pessoas participantes;

7) Manter informação mensal sobre as comissões, relacionadas abaixo, devendo relatar
brevemente as atividades destas, quando houver, e caso não haja necessidade de atuação da
comissão, declarar ausência de demanda. São obrigatórias as seguintes comissões:

a) Comissão de Revisão de Óbitos;
b) Comissão de Revisão de Prontuários;
c) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;
d) Comissão de Ética Médica.

/(

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Lençóis Paulista — SP
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O detalhamento das Metas Qualitativas, com a atribuição de pontos a cada meta, estão dispostos no
Anexo I deste Plano.

VI II — GESTÃO HOSPITALAR

1) A instituição se compromete a manter equipe de monitoramento e acompanhamento do

Convênio/Plano Operativo, cuja indicação será formalizada por meio de Oficio.

2) A equipe indicada será a responsável por encaminhar todas as informações ou relatórios

solicitados/ pactuados neste Plano Operativo, nos prazos fixados. Deverá ainda participar das reuniões

de avaliação na Diretoria Municipal de Saúde.

3) A instituição se compromete a informar o número e data de validade das licenças e/ou

alvarás da Vigilância Sanitária ou o protocolo de renovação.

4) Manter limpeza das caixas d'água, controle de pragas, de acordo com normas especificas,

apresentando documentação que comprove essas atividades.

5) Promover ou permitir a participação de técnicos ou dirigentes em cursos, capacitações,

treinamentos que possam contribuir com a melhoria do funcionamento da instituição.

IX — PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OU PROJETOS MENSALMENTE:

1 Programa Pró Santa Casa — valor total R$ 258.500,00

1.1 Parcela SES/SP: R$ 78.750,00

1.2 Contrapartida Municipal: R$ 180.000,00

2 IGH — União - R$ 118.054,67

3 INTEGRASUS — R$ 5.561,00

4 IGH — Município R$ 33.800,00

X — TETO FINANCEIRO DO CONVÊNIO

a) TETO MAC

SIA R$ 87.245,47

SIH R$ 123.633,10

TOTAL R$ 210.878,57

b) FAEC — Valores estimados

SIA R$ 21.826,28

SIH R$0,00

TOTAL R$ 21.826,28

c) VALOR TOTAL DO TETO FINANCEIRO (a+b): R$ 232.704,85

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Lençóis Paulista — SP
Fone/Fax (14) 3269-1033 — E-mail — administracao@hpiedade.com.br
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d) Ao valor do item "c" será descontado o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente
aos serviços profissionais de Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, que são
contemplados por instrumento diverso do presente plano operativo, parte integrante deste
convênio.

e) VALOR LÍQUIDO DO TETO FINANCEIRO (c-d): R$ 220.704,85 (duzentos e vinte mil e
setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos)

XI- REGULAÇÃO E CONTROLE

O encaminhamento dos pacientes acontecerá sempre pela Central de Regulação de Serviços de
Saúde da Diretoria Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, obedecendo a demanda
referenciada. Ocorrerá casos de demanda espontânea pelas urgências e emergências.

A Diretoria de Saúde é o responsável pela emissão das AIH's e das APAC's, determinando o
fluxo deste processo. Fica a cargo da Diretoria de Saúde, ainda, a avaliação se a instituição
prestou o atendimento referenciado a ela respeitando, a territorialização e as cotas de
atendimentos pactuados.

XII - VIGÊNCIA

A vigência do presente Plano Operativo é de 01 (um) ano, ou até que venha a ser
modificado por outro aditamento ao Convênio principal, firmado entre o "MUNICÍPIO" e o
"HOSPITAL".

XIII - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho da instituição será realizada conforme quadro anexo, ocasião
em que será verificado o cumprimento das metas físicas e qualitativas. O não cumprimento de metas
deverá ser informado ao serviço contratado juntamente com as medidas propostas de correção.

IZABEL CRISTINA CA
Prefeita Municipal

4-)
NZETTI

çóis Paulista, 1° de abril de 2016.

RONALDO L CONTI
Provedor da Inst uição
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ANEXO 1- QUADRO DE METAS QUALITATIVAS

I ndicador Meta
Ranking de

pontuação

Fonte de

informaçã

o

Pontuaçã

o

possível

Leitos

Destinados ao

SUS

O percentual de leitos

hospitalares destinados ao

SUS em relação do total de

leitos do hospital deve ser

igual ou superior a 60%.

Antigir 100% da meta -

100

90 a 99,9% da meta -

80
80 a 89,9% da meta -

50

70 a 79,9% da meta -

30

menor de 70% - não

pontua

Relatório

Estatístic

o

15

Tempo Médio

de

Permanência

O número de dias de

permanência total no mês

em relação ao total de

internações hospitalares no

mês deve ser menor ou

igual a 4,5 dias.

Antigir 100% da meta -

100

90 a 99,9% da meta -

80
80 a 89,9% da meta -

50

70 a 79,9% da meta -

30

menor de 70% - não

pontua

Relatório

Estatístic

o

15

Cadastro da

Instituição no

CNES

Manter o cadastro do

hospital atualizado no

CNES, em especial os

dados dos serviços, equi-

pamentos e recursos

humanos.

Atualizado - pontua

Não atualizado -não

pontua Relatório

s do

CNES

15

Faturamento

Hospitalar

Apresentar, no mínimo 95%

das altas hospitalares, no

faturamento hospitalar na

Própria competência, ou

seja, no início do mês

subsequente.

Antigir 100% da meta -

100

90 a 99,9% da meta -

80
80 a 89,9% da meta -

50

70 a 79,9% da meta -

30

menor de 70% - não

Relatório

Sistemas

Datasus

15

ç413-A.

—
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pontua

Faturamento

APAC's

Apresentar, no mínimo, 95%

das APAC's, dos

tratamentos ocorridos no

mês, juntamente com o

faturamento do SIA da

competência do ato.

Antigir 100% da meta -

100

90 a 99,9% da meta -

80

80 a 89,9% da meta -

50

70 a 79,9% da meta -

30

menor de 70% - não

pontua

Relatório

Sistemas

Datasus

15

Desenvolvime

nto

Institucional

Informar quais os

treinamentos ou

capacitações estão em

curso ou previstos para as

equipes técnicas ou de

gerenciamento, bem como a

quantidade de pessoas

participantes.

Realiza - pontua

Não realiza - não

pontua

Relatório

do

Hospital

15

Atuação das

Comissões de

Revisão de

Óbitos,

Revisão de

Prontuários,

Controle de

Infecção

Hospi-talar e

de Ética

Médica

Relatar brevemente as

atividades das Comissões

quando houver, e caso não

haja necessidade de

atuação da comissão,

declarar ausência de

demanda.

Informar - Pontua

Não realiza - Não

pontua

Relatório

de cada

Comissã

o

10

PONTOS POSSÍVEIS 100

No monitoramento do Plano Operativo o hospital deverá manter no mínimo 95% de cumprimento das
metas quantitativas do convênio/contrato e 95% das metas qualitativas, para ser considerado
satisfatório.

Resultado abaixo desse percentual implicará na revisão dos convênios/contratos, devendo ser
proposto pela Diretoria Municipal de Saúde, após ciência do relatório da Comissão de Acompanhamento

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Lençóis Paulista —
Fone/Fax (14) 3269-1033 — E-mail — administracao@hpiedade.conn.br
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DECRETO EXECUTIVO N.° 169, DE 25 DE MAIO DE 2016

"Abre, nos termos da Lei Municipal n.° 4.890, de 25
de maio de 2016, crédito especial no valor de R$
85.000,00 (oitenta e cinco mil reais), para atender
despesas referentes ao Programa Paulista de Apoio às
Comissões Intra-Hospitalares de Urgências e
Emergências."

A Prefeita do Município de Lençóis Paulista, Estado
de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1° Fica criada na Contadoria Municipal, funcional programática dentro do
orçamento vigente, aprovado por meio da Lei Municipal n.° 4.804, de 11 de dezembro
de 2015, e aberto crédito especial no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais),
que serão destinados para atender despesas referentes ao Programa Paulista de Apoio às
Comissões Intra-Hospitalares de Urgências e Emergências, a ser classificada na seguinte
dotação orçamentária:

13 — Diretoria de
13.01 —Fundo
Funcional Prog
Elemento de Dt
Fonte de Recurs
Código de Aplic

wynvo-
(.0

viços de Terceiros — Pessoa Jurídica

Parágral será coberto com recursos provenientes
excesso de arrecauaçao, conforme inciso II, do § 10 do artigo 43 da Lei Federal
4.320/64, repassados pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Resolução
n.° 142, de 11 de novembro de 2014.

Art. 2° Este Decreto Executivo entra em vigor na data de sua publicação.

Lençóis Paulista, 25 de maio de 2016.

Publicada na Diretoria dos Serviços Administrativos, 25 de maio de 2016.

IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI
Prefeita Municipal

Silvia Maria Gasparotto Venturini
Diretora Administrativa

do
n.°
SS
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Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Data Assinatura: 15-01-2016
Vigência: 31-12-2016
EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

Em conformidade com o Decreto - 58.052, de 16-05-2012

Processo: 001/0206/002569/2015

Interessado: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, através da Secretaria Municipal de Saúde

Cláusula Primeira - Do Objeto: Pelo presente Termo de Adesão, a Secretaria Municipal de Saúde

de Lençóis Paulista, adere ao Programa Paulista de Apoio às Comissões Intra-Hospitalares de

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, na forma disposta nas Resoluções SS - 44, de 22-

04-2014, que estabelece a transferência, mediante adesão, de recursos do Fundo Estadual de

Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, referentes ao referido Programa, segundo os critérios

estabelecidos e aprovados constantes da Resolução SS - 142 de 11-11-2014 a serem cumpridos

integralmente pelo Hospital Municipal notificante Associação Beneficente Hospital Nossa

Senhora da Piedade, devidamente habilitado.

Vigência: Enquanto perdurar o Programa Paulista de Apoio às Comissões Intra-Hospitalares de

Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante.

Data da Assinatura: 05-02-2016.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE

Publicado: Diário Ofical do Estado — Poder Executivo — Seçãi I
Data: Em 13/02/2016
Página: 36



36-SãoPaulo, 126(27) Diário Oficial Poder Executivo - Seção I sábado, 13 de fevereiro de 2016

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 

Poetaria CEE.GP-31, de 12-2-2006
O Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos tennm

do Decreto 9.887/77 e, considerando o contido no Parecer CEE
1212016, homologado pela Secretário da Educação, conforme
Resolução SEI, de 11-2-2016, publicada na ao. de 12-2-20141
Resolve,

Artigo 1 - Aprovar, por três anos com fundamento na
Deliberação CEE 99/2010. o Reconhecimento do Curso Superior
de Tecnologia em Eventos, da Faiar Bareeri, do Centro Estadual
de Educação Tecnológica Paula Souza.

Artigo r - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

Portaria CEE.GP-32, de 12.2.2016
O Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos termos

do Decreto 9887/77 e considerando o contido no Parecer CEE
1 3(2016. homologado pelo Secretário da Educação, conforme
Resolução SIE, de 11-2-2016, publicada no D.O. de 12-2-2016.
Resolve,

Artigo 1 . Renovar, por três anos, com fundamento na Deli-
beração CEE 99/2010, o Reconhecimento do Curso Superior de
Tecnologia em Automação Industrial, da Fatec Osasco, do Centro
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.

Artigo 2" - Esta Portada entra em vigor na data de sua

publicação.
Portaria CEE-GP.33, de 92-2.2016
0 Presidente da Conselho Estadual de Educação, nos termos

do Decreto 9.887/77 e, considerando o contido no Parecer CEE
14/2016, homologado pelo Secretário da Educação, conforme

Resolução SEE, de 113-2016, publicada no D.O. de 12-2-2016,
Resolve:

Artigo 1' • Renovas por cinco anos, com fundamento na
Deliberação CEE 99/2010.0 Reconhecimento do Curso Superior
de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, da
Faiar Amedmna, do Centro Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza,
Migo 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.
Portaria CEE-GP-34, de 12-2-2016
O Presidente do Conselho Estadual de Educação, nos termos

do Decreto 9.887/77 e considerando o contido no Parecer CEE
1 1/2016, homologado pelo Secretário da Educação, conforme

Resolução 5E3 de 11.2-2013 publicada no D.O. de 12-2-2016.
Resolve:

Artigo 1° • Renovar, por cinco anos, com fundamento na
Deliberação CEE 9912000.0 Reconhecimento do Curso Sumiam
de Tecnologia em Construção Naval da Iate( WILL do Centra
Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
Migo r - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.
Portaria CEE-GP-3 5, de 12-2-2016
0 Presidente do Conselho Estadual de Eduração, nos termos

do Decreto 3887/77 e considerando o contido no Parecer CEE
210016. homologado pelo Secretário da Educação. conforme
Resolução SEI, de 11-2.2016, publicada no o.o. de 12-2-2016,
Resolve:

Artigo 1'. Renovar, por cinco anos, com fundamento na
Deliberação CEE 5912010,0 Reconhecimento do Cimo Superior
de Tecnologia da Construção Civil • Modalidade Edificio, da
Faiar São Paulo, do Cento Estadual de Educação Tecnológica
Paula Souza.
Migo 2' - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DA EDUCAÇÃO 

Extrato de Contrato
Objeto: Prestação de serviços de controle, operação e

fiscalização de portarias e ecifkios, rani a efetiva cobertura de

03(tr8s) postos designado, no Ambito da FDE. • Contratado:

PREVINI COMERCIO E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA ME •
Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO - 21/00237/15/05 - Valor:
RS 138333,70 (Cento e Trinta e Oito Mil Quinhentos e Trinta e
Trik reais e Setenta Centavos) - Datado assinatura da Contrato:
11-02-2016' Funcional Programática: 12.122.0815.61780000 -
Elemento da Despesa, 3.3.90.37.99 • Vigência:454 dias - Pairar

FDE/SAI, 12.132015.
Extratos de Convénios
Convênio: 54/00223/15/06 -Celebração de convênio entre

a FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a
Fundação Universitária Vida Cristã, visando a operadonafização

do 'Bolsa Universidade • Programa Escola da Faro/lia.' Valor

RS 457.011,60 - Data de assinatura do Contrata, 27.01.2016'

Vgência: 339 Mas.
Convênio, 54/00056/16/06 • Celebração de convênio entre

a FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a
INSTITUIÇA0 CHADDAD DE ENSINO LTDA, visando a opera-
tionalização do 'Bolsa Universidade' Programa Escola da

Familia.- Valor Rã 063.160,00- Datado assinatma da Contrato,

29-01-2016 - Vigência: 337 dias.
Convênio, 54/00011/16/06 - Celebração de convênio entre

a FOI - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a
ASSOCIAÇÃO RANIERI DE EDUCAÇÃO E CULTURA LIDA, yuan.

do a operacionalização do 'Bolsa Universidade' • Programa

Escola da Família. - Valor RR 151.42380 . Data de assinatura

do Contrato: 29.01-2016 - Vigência: 337 dias.

Convênio: 54100064116106- Celebração de convênio entre a

FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e o COM.

PLEXO DE ENSINO SUPERIOR DE SÃO PAULO LIDA' CESUSP,

visando a operacionalização do "Bolsa Universidade' Progra-

ma Escola da Familia.. Valor RS 90.215,76 - Data de assinatura
do Contrato: 05-02-2016 - Vigência: 330 dias.

Convênio: 54/00219/15/06 - Celebração de convênio entre

a FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a

Sociedade Campineira de Educação e Instrução, visando a ope-

racionalização do 'Bolsa Universidade' - Programa Escola da

Família.- Valor: 65 203.938,20 . Data de assinatura do Contrato:

29-01.2016 - Vrgência: 337 dim.
Convênio: 54/00200115/06 - Celebração de convênio anona

FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a Soa/e'

dade Educacional das América, visando a operationalização do

'Bolsa Universidade' - Programa Escola da Familia. Valor: RR
134.874,00 • Data de assinahra do Contrato: 22-01-2016 - -

Vigência: 344 vias,
Convênio: 54/00196/15/06 . Celebração de convénio ente

a FDE - Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a

Associação de Escolas Reunida, visando a operacionalização

do 'Bolsa Universidade' - Programa Escola da Familia. 'Valor:

69 145.007,68 - Data de assinahre do Contrato: 29-01-2016 -

Vigência, 337 Mas
Convénios: 54100201/15/06 . Celebração de convênio entoa

FOI' Fundação para o Dmenvolvimento da Educação e a Ouso-

viação de Ensino de Ribeirão Preto, visando a operadonalização
do 'Bolsa Universidade' - Programa Escola da Família. - Vaiar:

269.200,20 Data de assinatura do Contrato:29-01-2016 • -
Vigência: 337 dias.

Convênio: 54/00197/15/06 - Celebração de convênio entre
a FDE • Fundação para o Desenvolvimento da Educação e a

Associação de Escolas Reunidas, visando a operacionalização

do "Bolsa Universidade' - Programa Escola da Familia. Valor.

Rã 113165.00 - Data de assinatura do Contrato: 29-01-2016 -

Vigência: 337 dias.

Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução 65-11, de 12-2.2016

Dispõe sobre a constitui* de Grupo de Trabalho
para apresentar proposta de carmim etpecifica
para os profissionais que atuam no controle e
fiscaliza* da Vgilancia em Saúde, e dá provi-
dências correlatas.

O Secretário da Saúde considerando:
a disposto na Constituição Federal, em especial no artigo

200; na Constituição Estadual destacado o teor do artigo 223,0
na Lei 8080/90 - Lei Orgnnica da Saúde - LOS - artigos 5' e 6',
em que são apontados os objetivos do Sistema Único de Saúde
- SUO incluindo no campo de sua atuação a vigilància sanitária,
a vigilância epiderniológica e a saúde do trabalhador áreas
em que compete ao Sistema a execução de ações abrangentes
e complexas para a proteção, defesa, promoção, prevenção,
preservação e recuperação da saúde individual e coletiva, de
modo a evitar, conter e banir os risos e agravos à saúde a à
integridade fisica da coletividade;

que as ações de vigiláncia em saúde compreendem, entre
outras a controle e a fiscalização de serviços, produtos e subs-
tâncias de interesse para a saúde; a fiscalização e a inspeção de
alirnentos, água e bebidas para consumo humano; a fiscalização
da produção, extração, armazenamento, transporte, distribuição,
manuseia e utilização de substOncias e produtos, inclusive
psicoativos tóxicos e radioativos; a fiscalização de máquinas
e equipamentos que apresentem riscos e agravos à saúde, e
o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente
se relacionem com a saúde. compreendidas todas as etapas e
processos, da produção ao consumo;

que, no âmbito da vigilância epidemiolágka, estão com-
preendidos a prevenção, a detecção e o controle dos fatores
determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva;

a competência conferida à direção estadual do SUS para
executar, em caráter complementar ações e serviços referentes
a vigildncia sanitária, epidemiolágica, ambiental, indmive ati-
nentes à saúde do trabalhador;

o poder de policia administrativa conferido aos agentes da
Vigilância em Saúde;

que as ações de vigildreia em saúde, nos termos da com-
petência conferida, pela legislação, à direção estadual do SUS.
no Ornbito da Secretaria de Saúde constituem atribuição da
Coordenadoria de Controle de Doenças;

que, em razão da extensão tenitorial do Estado e de seu
desenvolvimento económico e social as atividades de vigilância,
além de complexa, exigem atuação efetiva em escala extrema.
mente abrangente,

Resolve:
Migo 1'- Coa constituldo Grupo de Trabalho para formular

proposta de careira especifica para os profissionais que atuam
em Vigiláncia em Saúde no Ambito da Secretaria da Saúde.

Miga 2" 'O Grupo de Trabalho, a que refere o artigo ante-
rior, será composto pelos representantes a seguir designados,
soba coordenação do primeiro indicado:

• Coordenadoria de Recursos Humanos
Maria Sônia da Silva - RG 10.651.356
Maria Aparecida Nova. - RG 16079.303
Nivaldo Damasceno Teixeira -60 7.775324-4
Marcelo Lopes - RG 29.044.828.1
• Coordenadoda de Controle de Doenças
Alice Tiago de Souza - RG 4.320.077.1
- Centro de Vigilância Epidemiológira
Geraldine Madalosso -60 32.112.016-0
Vara Maria Nadar Galei -60 3.492.342
• Centro de Vigilámia Sanitária
Eliseu Diniz -60 6.066.737
Rosingela Sartori -608,558.952-3
- Gabinete do Secretário
Marlene Sousa Feliz -66 5.238.929
Artigo 3' - O Grupo de Trabalho terá 30 dias para apresen-

tação de proposta.
Artigo 4'' Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação.
Despacho do Chefe de Gabinete, de 11-2-2016
Processo, 001/0140/930.468/2015
Interessado: Hospital Geral de São Mateus 'Dr. Manoel

Bifuko'
Assunto, Imposição de Penalidade - impedimento de britar

e contratar • Empreso: PH Distribuidora de Produtos Hospitalares
Ltda.

Despacho GS: 1254/2016
Os elementos carreados aos autos deste Processo denotam

que a empresa PH Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda,
inscrita no CNPUMF sob o número 00.324.920/0001-65, dos-
cumpria obrigação decorrente do contrato representado pela
Nota de Empenho 20139E0060, celebrado com o Estado de São
Paulo, por intemédio da Secretaria da Saúde- Hospital Geral de
São Mateus 'Dr. Manoel Bitolo'. O descumpdmento do contra-
to enseja a aplicação conjunta da multa e da sanção prevista
no art. 7' da Lei federal 10.520/2002.A multa foi efetivamente
aplicada e não recolhida pela empresa, o que ensaiou sua ins.
MO° no Sistema da Divida Ativa do Estado. Em sequência, foi
instaurado procedimento para a apuração dos fatos, com vistas
à ~inação, à empresa, da penalidade de impedimento de iki-
tar e contratar com a Administração pública estadual, pelo prazo
de até 05 (cinco) anos, ema razão da mencionada irregularidade
por aquela praticada. Notificada do teor da decisão, a empresa
ingressou com prévia defesa, encartada sob fls. 91/101 dos
autos deste processo. Sobre a defesa prévia manifestaram-se os
servidores designados para a condução do procedimento, sob
O. 103/104 destes autos, cujos termos denotam com acurácia,
a improcedéreia das alegações da empresa. Assim, diante dos
elementos que constam dos autos, decido:

- conheço da defesa prévia formulada pela empresa, por

tempestiva e atender os pressupmtos para sua admissibilidade;
- no mérito, nego-lhe provimento, com fulcro nas razões

de fato e de direito declinadas nos termos da manifestação
dos servidores que compuseram a Comissão designada para os

trabalhos de condução da procedimento sancionatório adminis-
trativa, ratificados pelo Coordenador de Serviços de Saúde, às fls.
108/109, que evidenciam que a empresa nada de novo trouxe
ao conheciam& que pudesse contribuir para a alteração da
ronvkção de que a mora na entrega dos produtos, documen-
talmente comprovada, foi injustificada, eis que detinha pleno
conhecimento de suas obrigações e do prazo previamenre ajus-
tado para a respectiva entrega. O atraso ind.ido, aliás, longe de
estar assentado na ocorrência de fato superveniente, evidencia
a falta de planejamento por parte da empresa no que diz res-
peito às obrigações assumidas perante esta Administração; vã.
portanto, sua argumentação de atraso na entrega decorrente de
dificuldades por ela enfrentadas em função de falta de estoque
do laboratório fabricante.

Por fim, além de proporcional e consonante coma previsão
legal. justificável o penedo prurosto para a penalidade. Em
decorrência, com fundamento no disposto no art. 7° da Lei
10.520/2002, 04 00 inda Resolução CEGP-10/2002, aplico à
empresa PH Distribuidora de Produtos Hospitalares Lida, inscrita
no CNPYMF sob 00.32432010001-65. a penalidade de impedi-
mento de licitar e contratar com a Administração pública esta-
dual, pelo prazo de 03 (trés) meses, em razão de irregularidade
de natureza grave praflcada, consistente no desamprimento
das condições estipuladas no Edital da licitação promovida
pelo Hospital Geral de São Mateus 'Dr. Manoel Bilvico', desta

Secretaria, na modalidade Pregão, tipo Eletrônico 013/2012, do
qual foi extraldo a contrato representado pela Nota de Empenho
20136E0060, ficando-lhe ~adido o prazo de 10 (dez) dias
para apresentação de recuso nos termos da Resolução CC-52,
de 19-07-2005. Apas decisão sobre o recurso, sendo esta desfa-
vorável à empresa, a sanção deverá ser registrada no sitie vima
sancoessp.gov.br, inrtusive para bloqueio de senha de acesso
aos sistemas eletrônicos informatizadas mantidos por órgãos ou
entidades da Administração Estadual.

batatada Convênio
Processo: 001/0136/0010842015
Interessado, Fundação do ABC
Convênio' 044/2056
Cadastre: 20165E51331
CNPJ: 57.571.275/0001-00
Objeto: O presente Convênio tem por objeto promover o

fortalecimento do desenvolvimento das mães e serviços de
assistência à saúde prestados aos usuários da SUS na região,
mediante a transferência de recursos financeiros para despesas
com custeio para execução de serviços na árcade obsteblria e
de neonatologia no Hospital Maternidade de Caieiras

Valor: RS 9.383.976,00 em parcelas.
UGE: 09.0196
Program de Trabalha: 10302.0930.6231.0000
Natureza de Despesa: 33.50.43.90

Fonte: Fundo Estadual de Saúde
Data de Assinatura: 15.01-2016
Vigência: 31-12-2016

Extrato de Termo de Adesão
Em conformidade com o Decreto 58.052, de 16-053012
Processo: 001102061002565/2015
Interessado: Prefeitura Municipal de remóis Paulista, atra-

vés da Secretaria Municipal de Saúde
Clâmula Primeira - Do Objeto: Pelo presente Termo de Ade-

são, a Secretaria Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, adere
ao Programou Paulista de Apoio as Comissões intra-Hospitalares
de Doação de órgãos e Tecidos para Transplante, na forma dis-

posto nas Resoluçães SS - 44, de 22.04.2014, que estabelece a
transferência, mediante adesão, de reours. do Fundo Estadual
de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, referentes ao
referido Programa, segundo os critérios estabelecidos e aprova-
dos constantes da Resolução 55 • 142 de 11.11.2014 a serem
cumpridos integralmente pelo Hmpital Municipal notificante

Associação Beneficente Hospital Nossa Senhora da Piedade,
devidamente habilitado.

Vigência: Enquanto perdurar o Programa Paulista de Apoio

bs Comisséres Intra-Hospitalares de Doação de Orgãos e Tecidos

para Transplante.
Data da Assinatura: 05-02-2016.

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE

Retificação do D.O. de 29-12-2015
Deliberação CIEI - 50, de 28-12-2015, por apresentar incorreção na data de inicia de oferta dos medicamentos do município

de Herrulândia.
Onde se lê:
Anexo II
Relação de serviços que optaram pela dispensação dos medicamentos para tratamento do glakoma através da Politica Nacio-

nal de Atenção em Oftalmologia.

DRS NOW DO MESTA012 MUNICIPIO GESTÃO DO %ES
SERVIÇO

CNII/Gf DATAI/ERIC/ODE
OFERTA DOS INDICASIBITOS

9 Hospital BenefarileSàolosé Nerculánda Estatal 220281 72.551./950001.15 0141-2016

16 Banco le OBos de Samba Poshltr0
Oftairmiagrokrocaba Estadual 2078811 S0795566.202% 0101-2011

Leiase:
Anexo II
Relação de serviços que optaram pela dispensação dos medicamentos para tratamento do gra °com a através da Poiltica Bacio.

salde Atenção eia Oftalmlogia.

DRS NOME 00 081918106 ARREPIO GEMO 00
SEIRA

CIES OPIATPF 00760E1111000E
080010 008 SEDICAMENTOS

9 Hospital Renegar. São José
16 Ramo de Ohm &Samba táml/l~

OftaknokgiosSoadu

Hero/lb-da

Estaddi

Estabal

2078813

2093281

50.795.566000246

72.551.7910301•15

0102/2016

01492016

COORDENADORIA GERAL DE
ADMINISTRAÇÃO 

Extrato de Termo Aditivo
Contratantes: Estado de São Paulo, por intemredio da Secre-

taria de Estado da Saúde e a empresa CDG Construtora Eireli
Objeto: Segundo Termo Aditivo ao Contam - 08/2013,

celebrado em 11-06-2013, para a execução de obras de reforma
e ampliação de edifirio para abrigar a Me e a unidade de
mbilitação - Rede luty Montara no município de Botucatu,
conforme consta da Processo • 001.0001.002.205/2012. Con-
corrência -5112010

Cláusula Primeira - Do Objeto
O presente Termo Aditivo tem por objeto estabelecer a

prorrogação da vigência contratual necessária para a conclusão
da execução de obras de reforma e ampliação de edilltio para
abrigara Moca unidade de reabilitação - Rede Lucy Montam
no municlpio de Boturatu, conforme documentos apresentados
pela Contratada. devidamente aprovados pela área técnica
desta Secretaria de Estado da Saúde e constantes do Processa'
001.0001002.205/2012, Concorrênria - 11/2012.

Cláusula Seguida - Do Prazo
Fica estabelecida a dilatação de prazo para a execução das

obras em questão. prorrogando por mais 142 dias, contados a
partir de 10-02.2016, ficando a previsão de término para o dia
33063016.

Cláusula Terceira - Da Garantia
Como garantia da fiel execução deste Termo Aditivo, de

acordo com a legislação em vigor foi providenciada a pror
rogação da garantia contratual pela Contratada, passando

o seu vencimento para 30-06-2016, tendo sido realizada na
modalidade de seguro garantia, na valor de 68 660,000,00,
Apólice de Segura Garantia 0024481, realizada junto à Berkley
internaflonal do Brasil Seguros S/A,

Cláusula Quarta - Da Ratificação
Frani ratificadas todas as demais cláusulas e condições do

meato original celebrado em 11-032013.
Assinatura: 05-02-2016

COORDENADORIA DE
CONTROLE DE DOENCAS

GRUPO DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO 

Portada • GOA, 4. 01.2-2016
Tendo em vista o termo referente determino, nos temeis

do artigo 264, da Lei - 10.261, de 28-10-1968, alterada pela

Lei Complementar. 942, de 06 junho de 2003, a instauração
de Procerimento Avenguatório para apuração  de acidente com
veiculo oficial.

A Comissão será formada pelos (as) servidores (m/:
Elvira Maria Guedes RG, 7.331.688-X
lilian de Fatima Borges RG: 14.614.046-1
Rita de Cassia de Souza RG: 29.925.300-4
Os membros ora designados sob a presidência do primeiro,

atuarão sem prejulzo das atribuições normais de seus cargos,
devendo iniciar de imediato o trabalho de apuração e conclui-lo

no prazo de 30 dias.
(Port. 273)

INSTITUTO PASTEUR

Portada IP - Ode 12-2-2016
A Diretora Geral do instituto Pastam com base na lei Fede-

ra1.11.794, de 8 de outubro de 2008 e no Decreto '6.859/2009.

de 15-07-2009 (Regulamentação da Coma), determina a alte-
ração do artigo I' da Portaria 1P-09, publicada em 30-08.2014,
referente à Comissão de Ética no Uso dos Animais do Instituto
Pastem (CEUA-IP), tendo em vista alteração da sua composição:

Artigo 1° - Publicar a relação nominal de seus membnas
paras biénio 2016.2017:

Membros litulares
5 -banem Miyuki Asano - Coordenadora - Instituto Pasteur

• Pesquisador Ciendfitri 1- Médica Veterinária
2- Enio Mori - Voe-coordenador - instituto Pastem • Pad

quisador Ciendfico 1- Mêdco Veterinário
3 - Karin Corrêa Scheffer Ferreira - Instituto Pasteur - Pes-

quisador Ciendflro V - Médica Veterinada
4 - Roberto Colma Hoffmann - Sociedade Protetora -

União Sanjoanense de Proteção aos Animais (USPA) - Médico
Veterinário

5 - Samira Maria Adikar -Insfltuto Pastoso' Pesquisador
Cientifico III - Bióloga

6- barata Ribeiro da Silva Insfltuto Pastem Auxiliar de
Laboratório - Eidivga

Membros Suplentes
1 -Milan de Oliveira Fahl - Instituto Pastem • Pesquisador

Ciendfico 1- Biólogo
2- Keila lamamoto Nogi - Instituto Pasteur • Pesquisador

Cientifico 1- Médka Veterinária
3- Sandriana dos Ramas Silva - instituto Pasteur - Pesqui.

sador Cientifico 1- Biomédica
4 - Beatriz Helena Ehlin Martins • Sockdade Protetora -

União Sanjoanense de Proteção aos Animais (USPA) - Médica

Veterinária
5 - Carla Isabel Macedo - Instituto Pastem • Pesquisador

Ciendfico IV - Médica Veterinária
6- Luciana Botelho Chaves- Instituto Pasteur' Pesquisador

Cientifico V - Bionredica
Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua

publicação.

CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

GRUPO DE VIGILÂNCIA XVI - BOTUCATLI
Despacho do Diretor Técnico do Subgrupo de Vigiltn•

cia Sanitária 'Asara. de 12•2•2016
01-Comunicado Decisão Definitiva
Processo • 001.0717.000066/2015
Razão social:- Farmácia Tapai ltda-Me
AIF 027188 • 15/06/15 - Sisrad 106543/15
CNPJ • 18.827.789/0001-14
Endereço: Rua João Flariano Martins, 287
Cep, 18890-000 Taguai/SP
Em cumprimento ao disposto no art. 142 da Lei 10.083/98

o Subgnom de Vigiláncia Sanitária de Avaro torna público após
a decisão definitiva imposta em Processa Administrativo - NP
Multa 000303 de 25/11/15. Multa Recolhida. Arquive-se.

2-Comunicado. Decisão Definitiva
Processo -0050757,000506/2015
Razão social,. Prefeitura Munkipal de Sarutaiâ
AIF '027285 - 27107/15 - Sisrad 138027/1S
CNPJ - 46.223.731/0001.0S
Endereço: Rua Sete de Setembro, 840
Cap. 18840-000 Sarutaiártn
Em cumprimento ao disposto no art. 142 da Lei 10.083/98

a Subgrupo de Vigilância Sanitária de Avaré torna pública apiSs
a decisão definitiva imposta em Processo Administrativo • A1P
Multa 008764 de 10/09/15 Multa Recolhida, Arguive-se.

3•Comunicado- Decisão Definitiva
Processo . 001.0717.000105/2015
Razão social,. Prefeitura Municipal de Saculain
AIF - 027280 • 27/07/15. Sisrad 138010/15
CNPJ 46.223.731/0001.05
Endereço: Rua Sete de Setembro, 840
Cep. 18840-000 SarutaiMSP
Em cumprimento ao disposto no art. 142 da Lei 10083/98

o Subgrupo de Vigilância Sanitária de Avaré toma público após
a decisão definitiva imposta em Processo Administraflvo - AIP
Multa 008767 de 14/09/15. Multa Recolhida. Arquive-se.

GRUPO DE VIGILÂNCIA XVII -CAMPINAS
Despacho da Diretora, de 4-2-2016
Tomando Público, o indeferimento da Comunicação do

inicio de Fabrimção de Produtos dispensados de Registro
referente à,

Protocolo Sisrad, 13027/2016
Razão Social da Empresa' Ind de Sucos Brasil lida - EPP
CNPJ: 07.704.194/9001.55
Endereço: Av. da Integração. 1120 CEP: 13233200
Município: Campo Limpo Paulista
Raso. Legal Claudia Soldeira Esparrinha

GRUPO DE VIGILANCIA XXVI
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA
Portaria GVS XXVI 'As. de 12-2-2016
A Diretoria Técnica do Grupo de Vigilância Sanitária XXVI

de São João da Boa Vista. do Centro de Vigilância Sanitária, da
Coordenadaria de Controle de Doenças, de acordo orno Decre-
to . 51.307 de 27-11-2003 e nos termos da Resolução 55 - 297
de 01/09/95 publicada em 02/09/95, da Portaria LOS • 6 de
01-11-2003 publicada em 02.11-2006 e com fundamento nos
artigos 92 e 96 ascos parágrafo; da Lei' 10.083, de 23/09198,

,i4uisto no erra.
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A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SÃ garante a autentiddade deste documento
quando visualizado diretamente no portal wvrtv.imprensaolicial.com.br
Sábado, 13 de fevereiro de 2016 às 02:51:30.


