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PREFEITURA MUNICIPAL DEcosm6POLIS
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI NO 4.134, DE 29 DE MAIO DE 2020.
"Autoriza a Prefeitura de Cosm6polis a firmar
Termo de Colaboraçao corn Organizaçao da
Sociedade Civil - Santa Casa de Miseric6rdia
de Cosmopolis, situada no municiplo para
transferencia de valor recebido por meio de
Repasse Federal do Fundo Nacional de SaUde,
e dá outras providéncias".

ENG.* JOSÉ PIVATTO, Prefeito Municipal de CosrnOpolis, Estado de São
Paulo, no uso de suas atribuiçoes legais, e,
FAZ SABER, que a Camara Municipal de Cosmópolis, aprovou e ele
sanciona e prornulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica a Prefeitura Municipal de Cosrnapolis, autorizada a firmar Termo
de Colaboraçao corn a Organizaçao da Sociedade Civil - Santa Casa de Misericardia de
CosmOpolis, inscrita no CNPJ/MF n° 11.337.750/0001-70, visando a transferéncia de valor
de R$ 126.446,23 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e seis reals e vinte e
três centavos) recebido por meio de Repasse Federal do Fundo Nacional de Saüde pam
enfrentarnento emergencial do Coronavirus (Covid-1 9).
Parágrafo Unico. 0 valor de R$ 126.446,23 (cento e vine e seis mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e trés centavos) recebido seré aplicado para
as finalidades previstas no artigo 3 0 da Lei Federal n° 13.995 de 05 de rnaio de 2020.
Art. 20 A Prefeitura Municipal repassara os recursos para a Organizaçao da
Sociedade Civil em conformidade corn o cronograrna fisico-financeiro e Plano de Trabalho
apresentado pela entidade, observado o Terrno de Colaboraçao.
Art. 3 0 As despesas decorrentes do Termo de Colaboraçao a ser firmado
nos terrnos desta Lei correräo por conta da seguinte dotação orcamentária:
01.10.02.302.0007.2.012.3.3.50.43.
Art. 4° Cabe a Secretaria Municipal de SaUde Comunitária fiscalizar se as
recursos estâo sendo implementados corretamente.
Art. 50 A ocorrencia de extinção, resilição ou resoluçap do Termo de
Colaboraçäo antes do prazo final estabelecido, em qualquer hipOtese, ensejara a
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devoluçao aos cofres püblicos municipais, dos recursas aplicados devidamente corrigidos
monetariamente.
Art. 60 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 70 Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMZPOLIS, 29 M MAIO DE 2020,

ENG.°$JOSE PIVATTO
DREFEITO MUNICIPAL

Publicado por afixaçao no quadra prOprio de Editais, na sede da Prefeitura, na mesma
data.

Vânia Regina Barrozo
Setor de Expediente
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TERMO DE COLABORAcAO
Termo de Colaboraçao que entre si celebrarn a Prefeitura Municipal de
Cosmopolis e a Santa Casa de Misericordia de CosmOpolis corn a finalidade de efetuar
o repasse dos recursos de custeio, proveniente de transferencia fundo a fundo para
Combate a Pandernia do Novo Coronavirus, constante na Lei Federal no 13.99512020,
regulamentada por rneio da Portaria no 1.39312020.

Pelo presente instrurnento, a Prefeitura Municipal de Cosrnopolis, Pessoa
Juridica de Direito PUblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n°44.730.331/0001-52,
corn sede na Rua Doutor Campos Sales, no 398, Centro, Cosrnópolis - SP, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Pivatto, e de outro lado a Santa
Casa de Misericordia de Cosmópolis, Pessoa Juridica de Direito Privado, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.337.750/0001-70, corn sede na Rua
Francisco de Mario no 777, Jardirn Bela Vista, Cosrnôpolis - SP, CEP 13.150-264,
neste ato representada pebo Sr. Mauricio Duarte, brasileiro, casado, empresário,
inscrito no RG sob o no 3.036.266 SSP/SP e CPF/MF sob o no 492.072.376-87,
residente e dorniciliado na Rua Dois, 220, Vista do Sol, Belo Horizonte/MG, CEP
31.990-600, corn fundarnento na Lei Federal no 13.995/2020, regularnentada porrneio
da Portaria no 1.393/2020 - Ministerio da Saüde e Lei Federal no 13.019/2014, alterada
pela Lei no 13.204/2015, e considerando o interesse publico, celebram o presente
Terrno de Colaboraçao, que será regido pelas cláusulas e condiçoes seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. 0 presente Termo de Colaboraçao tern por objeto a transferência de
recursos a Santa Casa de Misericórdia de Cosrnópolis conforrne o cronograrna fisicofinanceiro e o Piano de Trabalho apresentado.
CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR
2.1 - 0 MUNICIPIO repassará para Agenda 2012-5, Banco do Brasil, Conta
Corrente 31319-X, aberta exclusivarnente para este convênio pela Santa Casa de
MisericOrdia de CosrnOpolis o valor de R$ 126.446,23 (Cern e vinte e seis mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte e trés centavos) proveniente de
transferéncia fundo a fundo para Cornbate a Pandernia do Novo CoronavIrus,
constante na Lei Federal no 13.995/2020, regularnentada por meio da Portaria no
1.393/2020, ern conforrnidade ao Piano de Trabalho apresentado pela Santa Casa de
Misericôrdia de Cosmôpolis.
2.2 - Os saldos do Terrno de Colaboracao, enquanto nao utilizados, serao
obrigatoriamente aplicados ern cadernetas de poupança de instituição financeira
oficial se a previsao de seu uso for igual ou superior a urn més, Cu ern fundo de
aplicaçao financeira de curto prazo cu operaçao de rnercado aberto lastreada ern
titulos da dIvida püblica, quando a utilizaçao desses saldos se verificar ern prazos
rnenores Clue urn rnês.
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2.3 - As receitas financeiras auferidas na forma do parâgrafo anterior, serão
obrigatoriamente cornputadas a crédito do Termo de Colaboraçao e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo
especIfico que integrará as prestaçOes de contas do ajuste.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS 0BRIGAc6E5 DO MUNICIPIO
3.1 - São obrigaçOes do MUNIC0I0 a serem cumpridas através da Secretaria
de Saóde Comunitária:
I - supervisionar a correta aplicaçao dos recursos transferidos
MisericOrdia de Cosmópolis.
II - orientar a Santa Casa de Cosmopolis quanto
recebidos, registro e prestação de contas;

a

a Santa Casa de

utilizaçao dos recursos

III - fiscalizar periodicarnente a utilizaçao dos recursos repassados
Casa de CosmOpolis, acompanhando o piano de aplicação aprovado;

a

Santa

IV - apreciar a prestação do contas final apresentada, no prazo de 150 (cento
e cinquenta) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de
diligencia determinada pela Administraçao PUblica, prorrogável justificadamente por
igual perIodo.

CLAUSULA QUARTA - DAS 0BRIGAçOE5 DA ENTIDADE
São obrigaçOes da Santa Casa de Misericordia de Cosmopolis:
I - abrir conta corrente exclusiva para o recebirnento dos recursos originários
do presente Termo de Colaboraçao, em instituição bancária oficial;
II - administrar e empregar os recursos financeiros repassados pelo
MUNICIPIO, com estrita observância dos termos previstos, especialmente, nos artigos
45, incisos I e Ii e 46, incisos I, II, III, IV e seus parágrafos da Lei no 13.019/14, bern
como de acordo corn os demais dispositivos aplicáveis; devendo atuar ainda, em
conform idade corn o piano de trabalho e cronograrna fisico-financeiro aprovados;
III - prestar contas da utilização dos recursos recebidos nos terrnos da Lei
Federal no 13.019/14 e seguindo as instruçöes e orientaçoes expedidas pela
Secretaria de Saude Comunitária;
IV - aplicar os recursos originários do presente Terrno de Colaboraçao e us
saldos dos recursos repassados, enquanto não utilizados, ern cadernetas de
poupança de instituiçäo financeira oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior
a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operaçao de
rnercado aberto lastreada ern titulos da divida pUblica, quando a utilizaçao dos
mesmos verificar-se em prazos menores que 1 (urn) més; -
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V - as receitas financeiras auferidas na forma do inciso VIII desta cláusula serão
obrigatoriarnente computadas a crédito do Termo de Colaboraçao e aplicadas,
exciusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo
especifico que integrará as prestaçOes de contas do ajuste;
VI - devolver ao MUNICIPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
contados da conclusao, denUncia, rescisao ou extinçao do Termo de Colaboração, os
saldos financeiros rernanescentes, inclusive Os provenientes das receitas obtidas das
aplicaçOes financeiras realizadas, sob pena da irnediata instauraçao de tomada de
contas especial do responsavel;
VII - cumprir e fazer cumprir a que foi aprovado quanta a aplicaçao de recursos;
VIII - manter a Iivre acesso dos agentes da administraçao pUblica, do controle
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e as
informaçoes relacionadas ao termo de colaboraçao, bern corno aos locals de
execuçao do respectivo objeto;
IX - atender aos termos da Lei Federal no 13.019, de 31 de julho de 2014
CLAUSUL.A QUINTA - DO PRAZO

5.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao vigorará pelo prazo de 150 dials, a
contar da data do recebirnento do recurso, podendo ser prorrogado.
5.2— A prorrogacao da vigéricia do Termo de Colaboraçao deverá ser feita pelo
MUNICIPIO, de oficio, quando o ente pUblico der causa a atraso na Iiberaçao de
recursos financeiros, lirnitada ao exato periodo do atraso verificado, nos termos do
artigo 55 da Lei Federal no 13.019/14.
CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAçAO DAS CLAUSULAS DO TERMO DE
cOLAB0RAçAO

6.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao poderã ser alterado, exceto quanto ao
seu objeto, par mUtuo consentirnento, rnediante a celebraçao de Terrnos Aditivos,
firmados antes do termino de sua vigéncia e respeitados os limites previstos na Lei
Orçamentária Anual e atendidos as requisitos instituldos pelo artigo 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal e demais bipóteses previstas na Lei Federal no 13.019/14.
CLAUSULA SETIMA - DA EXTINçAO OU DISSOLUQAO DO TERMO DE
c0LAB0RAcAO

7.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao será extinto:
- pelo decurso do prazo de vigéncia, observada a possibilidade de prorrogaçao
prevista na Cláusula Quarta;
II - por resiliçao, que se darä:

)
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a) pelo mUtuo consentimento das partes;
b) pela denUncia de urna das partes, corn antecedencia minima de 60
(sessenta) dias, justificando Os motivos ensejadores do rompimento do ajuste;
c) pela ocorréncia de força major, caso fortuito ou 'facturn principis", ato
emanado de autoridade federal, estadual ou municipal que [eve a impossibitidade de
execução, temporária ou definitiva, do presente Termo de Colaboraçao.
Ill - pela resoluçäo ou rescisao na ocorrência de faltas graves cometidas por
culpa ou dolo que impossibilitem a plena execuçäo do presente Termo de
Colaboraçäo.
§ 1 0 Na hipOtese da extinçao antecipada do Termo de Colaboraçao, prevista no
inciso II, 'b" desta Cláusula, par iniciativa da Santa Casa de MisericOrdia de
CosmOpolis, deverä ser reembolsado, aos cofres pUblicos rnunicipais, o valor,
devidarnente corrigido.
§ 2 0 Em todos ors casos, serão observados as termos do artigo 73 da Lei Federal
no 13.019/14, respeitada a ampla defesa e o contraditorio.

CLAUSULA NONA - DA DOTAçAO 0RcAMENTARIA
9.1 - 0 Termo de Colaboraçao correrá por conta da dotaçäo orçamentária no
01. 10. 02.302.0007.2.012.3.3.5043, referente ao exercicio de 2020.

CLAUSULA DECIMA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES
10.1 - Quando da conclusão, denUncia, rescisao ou extinçao deste Termo de
Colaboraçao, os saldos financeiros remanescentes, inclusive aqueles provenientes
das receitas obtidas das aplicaçoes financeiras reatizadas, serâo devolvidos a
Prefeitura, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata
instauraçao de procedimento administrativo especial do responsável, providenciada
pelo Municipio, através de sua Secretarial de SaUde Comunitâria.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DlsposlcOEs GERAIS
12.1 - 0 MUNICIPIO deveré providenciar a publicacao do extrato deste Termo
de Colaboraçao, conforme previsto no artigo 38 da Lei Federal no 13.019/14.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Cosmópolis para dirimir as dUvidas
acaso originadas neste Termo de Colaboraçao, que näo possam ser resolvidas de
comum acordo entre as partes.
13.2 - E, por estarem assim de acordo com as cláusulas e condiçoes do
presente Termo de Colaboraçao, firmam este termo em 03 (tres) vias de igual teor e
forma, para um so efeito, na presença das testemunhas abaixo que tambem assinam
este instrumento.

fr? ,f4- -
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Cosmópolis, 29 de maio de 2020.

Eng° JOSE PIVAT
Prefeito Municipal

VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA
Secretéria de Saüde Comunitária

PIZ
M0R'ICIO DUART
Santa Casa de MisericórdIfie Cosmópolis

Testemunhas:
(1
1. UpL4

R& 2b

RG:

LUZIADECAä?AJULIO
RO: 23.625.910-6
CPF: 067.366.308-60
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Prefeitura Municipal de Cosmopolis
Secretarial de Saüde Comunitária
Rua Antonio Carlos Nogueira, 1174— Centro - Cosmopotis/SP
Fone I Fax: (19) 3872-3149

Cosmópolis, 29 de Maio de 2.020.

Oficio no 069/20
Ref.: Repasse de Recurso Federal para a

SANTA CASA

DE

MISERICORDIA DE COSMOPOLIS
IlustrIssimo Senhora

Vimos através deste, solicitar o repasse do valor de R$ 126.446,23, referente a
Portaria n° 1.393, de 21 de maio de 2020, que dispoe sobre o auxflio fmanceiro
emergencial as santas easas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que
participam de forma complementar do SUS, para a SANTA CASA MISERICORDIA DE
COSMOPOLIS, Banco do Brasil, Agéncia 2012-5, conta corrente 31319-X, conforme
piano de trabaiho.
Sem mais, apresento protestos de estima e consideraçào, e me coloco a disposiçAo
para maiores esclarëcimentos.

YALERIA CRISTINA DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Saüde

Ao Setor de Contabilidade
Sra. Celia Regina Crivellaro
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AO GABINETE DO PREFEITO
JOSÉ PIVATTO
•

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLI 0

TRANSFERENCIA AUXILIO FINANCEIRO: Transferencia realizada por força da Lei
Federal no 13.995, de 05 de maio de 2020, regulamentada por rneio da Portaria no
1.393, de 21 de maio de 2020 - Ministério da Saude.
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Cosmopolis
CONVENENTE: Santa Casa de MisericOrdia de CosrnOpolis
CNPJ: 11.337.750/0001-70
OBJETO:
PERIODO: 150 dias a contar do recebirnento
VALOR: R$ 126.446,00 (Cento e Vinte e Seis Mu, Quatrocentos e Quarenta e Seis
Reals)
DOTAçAO: 01.10.02.302.0007.2.012.3.3.5043
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal no 13.995, de 05 de rnaio de 2020, regulamentada
por meio da Portaria n o 1.393, de 21 de maio de 2020 - Ministerio da Saude e Lei
Federal no 13.019/2014, alterada pela Lei no 13.204/2015.

JUSTIFICATIVA
A celebração do Termo de Colaboração em epIgrafe justifica-se ser
realizada sem chamarnento pUblico, visto que os recursos são provenientes de
transferéncia fundo a fundo para Combate a Pandemia do Novo Coronavirus, constante
na da Lei Federal no 13.995, de 05 de maio de 2020, regulamentada por meio da
Portaria no 1.393, de 21 de rnaio de 2020.
Ressalto ainda que o presente Termo de Colaboraçao a ser firmando corn
a entidade, encontra-se ernbasada em Piano de Trabaiho apresentado pela entidade,
corn as informaçOes necessárias ao acompanharnento da aplicaçäo dos recursos pela
Secretaria de SaUde Comunitária.
Diante de todo a exposto, ao analisarmos a proposta apresentada pela
Entidade, verificarnos que a DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO, corn a
finalidade de aquisicão de insumos e custelo, restando, portanto, caracterizada a
oportunidade e conveniência da Adrninistraçao.
Assirn, encaminharnos ao Prefeito Municipal a presente solicitaçao,
sugerindo a referida Parceria corn Dispensa do Chamamento e assinatura do Terrno de
Colaboraçao.

Cosmopolis, 26 de maio de 2020

*. Valécia Cristina do Ainteida
Socretéria do Saude
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ÔrgSo: Atos do Poder Legislativo

LEI No 13.995, DES DE MAIO DE 2020
Dispöe sobre a prestacao do auxiuo financeiro peta União

as

santas casas e hospitals filantropicos, sem fins lucrativos, quo
participam de forma complementar do Sistema Unico de SaQde
(SUS), no exerciclo do 2020, corn o objetivo de permitir-Ihes
atuar do forma coordenada no combato a pandomia do Covid19.
OPRESIDENTEDAREPCJBLIcA
Faço saber que o Congresso Nacionat docrota a eu sanciono a seguinte Lei:
Art 10 A Uniào entrogara as santas casas e hospitais filantropicos sem fins lucrat,vos quo
participam de forma cornplementar do Sistoma Unico de Saude (SUS) por rneio dos fundos do saude
estaduals, distrital ou rnunicipais corn os quals estejam contratuaLizados, auxillo financeiro ernergencial no
rnontante do ate R$ 2 000 000 000 00 (do's bilhöos de reals) corn o objetivo de propara-Los para
trabathar, do forma articulada corn o Nlinistèrio da Saüdo e corn os gestoros estaduais, distritat e
rnunicipais do SUS, no controte do avanço da epidornia da Covid-19 no territorio brasiteiro e no
atondirnento a populaçào.
§ 1 0 0 critérlo de rateio do auxilio financeiro previsto no caput deste artigo será définido polo
Ministérlo da SaCade, considerados Os Municipios brasiteiros que possuorn presidios, e será obrigatOria a
divulgaçào, corn ampta transparência, dos montantes transferidos a cada entidade beneficiada por rnoio
do rospectivo fundo do saCide estaduaL distritaL ou municipal.
5 20 0 crédito dos rocursos a serern transferidos para as ontidades beneficiadas devera ocorrer
em ate 15 (quinzo) dias da data do pubucagão desta Lei, orn razão do carAtor omergoncial o da ocorrência
do estado de catarnidado pCablica reconhecido polo _Docreto Legislativo n° 6, do 20 do marco do 2020.
§ 3 0 0 rocobirnento do auxilio financoiro provisto no caput desto artigo indopondo da eventual
existência de débitos ou da situação de adirnpLência das entidades beneficiadas em roLação a tributos e
contribuiçOes na data do crédito polo Fundo Nacional de SaCade (FNS).
§ 4 0 Os rocursos provistos no caput dosto artigo serAo acrescidos as dotaçöes destinadas a
açâes e serviços pCiblicos de saüde de que trata a Lei CornpLornentar n° 141, do 13 do janeiro de 2012, e
serão aplicados adicionatmente ao minirno obrigatOrio provisto na Constituiçao Federal.
Art. 2 0 0 Ministério da SaCido a o FNS disponibilizarão, em ate SO (trinta) dias da data do crédito
em conta-corronte das entidades boneficiadas, a rolação compLeta de todas elas, quo deverá coriter. no
minirno, razäo social, nCirnoro de inscriçào no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ), Estado e
Municipio.
Art. 30 A integralidado do valor do auxillo financeiro recebido nos termos desta Lei deveré ser;
obrigatoriarnonto, aplicada no aquisigáo de medicarnentos, de suprirnentos, do insumos e de produtos
hospitataros para o atendimonto adoquado

a populaçäo, na aquisigáo do equiparnentos e na roatizaçào do

pequenas roforrnas o adaptacoos fisicas para aumento da oforta do loitos do terapia intonsiva, bern como
no rospaldo ao aurnonto do gastos quo as ontidados torão corn a definiçäo do protocolos assistenclais
espocificos para enfrontar a pandornia da Covid-19 o corn a contrataçâo
do saCado nocossários para atondor 6 dernanda adicional.

00

pagarnonto dos profissionais

Parágrafo Unico. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da apUcação dos. recursos
-

aos respectivos fundos de saQde estaduals, distrital ou municipais, observadas as disposicöes
do caput deste artigo e 0 disposto no art. 4 0 da Lei no iaz. de de fevereiro de 2020.
Art. 4 0 Esta Lei entra em vigor na data do sua pubticação.
BrasiLia, S de niaio de 2020:199 0 da Independência e 132 0 da RepObflca.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Paulo Guedes
Nelson Luizsperle Teich
Este conteüdo não substltul o pubLicado na versao certtcada.
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1MAR10 OFICIAL DA UNIAO
Publicado em: 22/05/2020 I Edicao; 97 1 Socao: I I Pâgina 151
Orcjao: Ministérlo da SaUde/Gabinete do Ministro

PORTARIA No 1.393, DE 21 DE MAJO DE 2020
DispOo sobro 0 auxftio financoiro emorgoncial as santas casas
o aos hospitals filantrópicos sorn fins lucrativos, quo participam
do forma complomontar do Sistorna Cinico do SaQdo (SUS), no
oxorcicio do 2020, corn o objetivo do permitir-thos atuar do
forma coordonada no controlo do avanço da pandernia da
Covid-19,
0 MINISTRO DE ESTADO DA SAUDE, SUBSTITUTO, no uso das atribuiçöos quo the conforem
os incisos I o II do paragrafo Unico do art, 87 da Constituição o tondo em vista a disposto no art. 1 0 da Lei
n o 13,995, do 5 do malo do 2020, quo dispOo sobre a prestaçao do auxilio financoiro ernorgoncial poa
Uniâo as santas casas o hospitals fitantrópicos som fins tucrativos, quo participarn do forma
complomontar do Sisterna Unico do Saüde (SUS), no oxorcicio do 2020, resolve:
Art. 10 Esta Portaria dispOe sobro a oxocuçâo da Lei n° 13.995, do 5 do maio do 2020, para
ostabolocer rocursos do auxilio financoiro omorgencial para o controlo da Pandornia da COVID-19, no
montanto do ate R$ 2.000.000.000,00 (dois bithoos do reals), a sorom disponibiuzados aos Estados,
Distrito Federate Municipios, em 2 (duas) parcolas. dostinados

as santas casas o aos hospitals

filantropicos som fins tucrativos quo participam do forma comptomontar do Sistorna Unico do SaUdo
(SUS) o quo estojarn contratuatizadas corn os roferidos ontos fedorativos.
Art. 2° Fica ostabolocido quo a 1° parcota a ser transforida sorá no montanto do

PS

340.000.000.000,00 (trozentos e quaronta milhôos do reais) o doverá sor dostinada as santas cases o
aos hospitals filantrôpicos sorn fins lucrativos constantos nos Pianos do Contingencies dos Estados o
Distrito Federal na data do 12/05/2020 e as santas casas o aos hospitals fiLantropicos sem fins lucrativos
situados nos Municipios brasiloiros quo possuorn presidios, para enfrentamento da omorgéncia do saUde
pUblica do importãncia intornacionat docorrente do Coronavirus, conformo anexo, obsorvados os
requisitos provistos na Lei no 13.995. do 2020, e nesta Portaria.
Parágrafo Qnico. 0 critérlo do ratolo para alocaçáo dos rocursos financoiros tevo coma base o
quantitativo do loitos SUS cadastrados no Cadastro Nacional do EstabeLocirnentos do Saüdo-CNES ate a
data do 12/05/2020, das santas casas o hospitals filantrOpicos som fins Lucrativos constantos nos Pianos
do Contingéncias dos Estados o Distrito Fedorat o das santas cases e dos hospitals fitantropicos som fins
lucrativos situados nos Municipios brasiLoiros quo possuom presidios, atribuindo proporcionatmonto a
quantidado do loito do cada ostabolocimonto o valor da parcota constanto no caput dosto artigo.
Art 3° Fica ostabolocido quo a 2° parcoLa, no montanto do PS 1.660.000.000,00 (urn bilhão,
seiscentos 0 sossenta milhôes do reals), sorá transferida em ate 7 (soto) dias, contados da data do
publicaçáo dosta Portaria o sorá distribuida corn base na análiso da ovotução da pandomia no Pals,
utilizando-so como criteria do ratoio dos rocursos os indicadoros quo ovidonciom a situaçào
opidomiolOgica constanto orn nota técnica a sor olaborada polo Ministérlo da SaQdo o divulgada no sitio
ototrônico institucionat. obsorvados Os roquisitos provistos na Lei no 13.995, do 2020, o nosta Portaria.
Parágrafo Qnico. Pare fins do pubLicidade, devorá sor pubLicada portaria corn a roLação das
ontidades bonoficiadas na sogunda parcota o o valor atribuido a cada urna colas.
Art. 4° Fica ostabolocido a prazo do 5 (cinco) dies ütois, a contar do rocobimonto do cada
parceta polos Fundos Estaduais, Distrital 0 Municipals do SaUdo, Para quo os gostores locals ofotuem 0
pagamonto do auxillo financoiro omorgencial aos estabel.ecirnontos do saOdo constantos no Anoxo dosta
portaria. no caso da primoira parcota, o dos constantos da portaria do quo trata a paragrafo Unico do art.
3 0 , no caso da segunda parceta. em conforrnidade corn os tràmitos legais.
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§ 1 0 Para fins de pagamento as entidades beneficiadas, Os Estados, o Distrito Federat e os
Municipios deveräo aditivar o contrato, convênio cu instrurnento congênere vigente ou firmar novo
instrurnento, observado o disposto na Lei n° 13.995, de 2020, nesta Portaria e no art. 4 0 da Lei n° 13.979,
de 6 do foveroiro do 2020, corn regras expressas sobro a forma e Os prazos para a prestacào do contas
dos rocursos petas entidades.
S 2 0 Os Estados, 0 Distrito Federal e os Municfpios deveráo, irnediatarnente, disponibilizar em
sftio oficial espocifico na rode rnundiat do cornputadores (Internet), corn arnpla transparencia, os
rnontantes transferidos a cada entidade beneficiada, contendo no rninirno, razão sociaL, estado,
municiplo, nürnero do inscricäo no Cadastro Nacionat do Pessoa Juridica (CNPJ) e Código CNES, orn
conforrnidade corn o § 2 0 do art 40 da Lei n ° 13.979, do 2020.
Art, 5 0 A integratidade dos recursos transferidos

as entidades beneficiadas deverá ser

apLicada, obrigatoriarnente, na aquisicão do medicamentos, suprirnentos, insurnos e produtos

a poputação, na aquisição de equiparnentos e na realização

hospitatares Para o atendirnonto adoquado

do pequenas reforrnas e adaptacóes fisicas Para aurnento da oforta do Leitos do torapia intensiva, bern
corno no respatdo ao aumento do gastos quo as entidades tero corn a definição do protocolos
assistenciais espocificos Para enfrentar a Pandemia da Covid-19 o, ainda, corn a contratação e o
pagarnento dos profissionais do saCido necessários Para atender

a dernanda adicionat.

Parégrafo kinco. As entidades benoficiadas devorão prestar contas da aplicação dos recursos
aos rospectivos fundos do saüde estaduais, distrital ou municipals e disponibiLizar em sftio oficiat
especifico na rode rnundial. do cornputadores (Internet) corn ampta transparéncia, observado o disposto
na Lei n ° 13.995, do 2020, nesta Portaria, no art 4 0 da Lei n ° 13.979, do 2020, e no instrurnonto firrnado
corn Os ontes fodorativos.
Art 60 A prestacáo do contas dos Estados, Distrito Federal e Municipios, sobre a apLicacão dos
rocursos, sera roaLizada por rneio do RetatOrio Anuat do Gestão - RAG.
Art. 70 0 Fundo Nacional do SaCido dovorä adotar as rnedidas nocossárias Para a transferéncia
dos rnontantes ostabolocidos nos arts. 2 0 e 30 aos Fundos do Sado dos Estados, do Distrito FederaL o
dos Municipios, rnodiante procosso autorizativo oncarninhado pola Socretaria do Atenção Espociatizada a
SaUdo - SAES.
Art. 8 0 Os rocursos orçarnentarios, objoto dosta Portaria, correrão por conta do Ministèrio da
SaQdo, dovondo onorar 0 Prograrna do Trabatho 10,122.5018.21CO36500 - Enfrontamonto da Emorgéncia
do SaCdo PCibLIca do Irnportància IntornacionaL Decorrento do Coronavirus.
Art. 90 Esta Portaria ontra em vigor na data de sua publicagão.
EDUARDO PAZUELLO
ANEXO

[

UF Municipio

COd.

9*!S

Razao Social. e
Nome Fantasia

CNPJ

Gostão

1

COdigo

29.

Valor
_________

AC RIO BRANCO

HOSPITAL SANTA
JULIANA OBRAS
SOCIAIS DA DIOC DE 00529443000336 ESTADUAL
2002078 P BRANCO
HOSPITAL SANTA
JULIANA

AL

MACEIO

HOSPITAL
SANATORIO LIGA
2006359 ALAGOANA
CONTRA A
TUBERCU LOSE
____

MACEIO

HOSPITAL VEREDAS
FUNDACAO
2006448 HOSPITAL DAAGRO 12291290000159
IND DE ACUCAR E
DO ALCOOL DE AL

MUNICIPAL 270430 1.198.621,00

MACEIO

SANTA CASA DE
MISERICORDIA DE
MACEIO SANTA
2007037 CASADE
MISERICORDIA DE
MACEIO

MUNICIPAL 270430 1.027.389,43

-

120000 217.507,77

-

12310579000178

MUNICIPAL 270430 901,483,86

-

AL

AL

-

12307187000150
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SP CATANDUVA

HOSPITAL PADRE
ALBINO
47074851000819
2089327 CATANDUVA
FUNDACAO
PADRE ALBINO

ESTADUAL

350000 43940064

SP CATANDUVA

HOSP ESCOLA
EMILIO CARLOS
2089335 CATANDUVA
FUNDACAO
PADRE ALBINO

47074851000908

ESTADUAL

350000 448.884,11

SANTA CASA DE
CERQUEIRA
CESAR SANTA
2090333 CASA DE
MISERICORDIA
DECERQUEIRA
CESAR

47235130000177

MUNICIPAL 351140

HOSPITAL DE
CLEMENTINA
2080982 ASSOCIACAO
HOSPITALAR DE
CLEMENTINA

44441079000161

ESTADUAL

47266838000195

MUNICIPAL 351200 110.640,45

11337750000170

MUNICIPAL 351280

126,446,23

47404801000186

MUNICIPAL 351310

41.095,02

47431697000119

MUNICIPAL 351340

243.408,99

SANTA CASA DE
MIS E
MATERNIDADE N
SPA DA
CONCEICAO
47531835000131
CUNHA
ASSOCIACAO
BEN EFICENTE
NOSSA
SENHORA DA
CON CEICAO

MUNICIPAL 351360

79.028,89

47544663000130

MUNICIPAL 351370

135.929,70

SANTA CASA DE
DOIS CORREGOS
IRMANDADE DA
SANTA CASA DE 47573589000180
MISERICORDIA
DE DOIS
CORREGOS

MUNICIPAL 351410

148.574,32

MUNICIPAL 351440

594.274,28

rnr d I rmA

sp C

'"

-

-

-

171231,57

-

SP CLEMENTINA

350000 66.384,27

HOSPITAL JOSE
VENANCIOSP COLINA

2095912

SP COSMOPOLIS

SANTA CASA DE
MISERICORDIA
DE COSMOPOLIS
9639659
SANTA CASA
DE
MISERICORDIA
DECOSMOPOLIS

1gICA
HOSPITAL JOSE
VENANCIO

-

SANTA CASA DE
CRAVINHOS
-

SP CRAVINHOS

2079496

1?ETE DE
CRAVINHOS
SANTA CASA
SANTA CASA

SP CRUZEIRO

SP CUNHA

2024691

2079518

MISERICORDIA
DE CRUZEIRO

-

SANTA CASA
DESCALVADO
SP DESCALVADO

2081717

-

-

SANTA CASA DE
MISERICORDIA
DEDESCALVADO

-

SP DOIS CORREGOS

2791692

SP DRACENA

SANTA CASA DE
DRACENA
IRMANDADE DA
2750988 SANTA CASA DE
MISEPICORDIA E
MATER DE
DRACENA
-

47617584000102

P SANTA CASK
Cacn4elis

Rua
CNPJ 11.337.750/0001-70
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PIANO DE TRABALNO PARA AVERBA DE R$ 126.446,23
LE! NO 13.995 DE 05 DE MAIO DE 2020
CADASTRO
Razäo Social: Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis
Nome Fantasia: Santa Casa de CosmOpolis

Razäo Anterior: Cento de apoio as Entidade comunitárias e Social - CAESCS
Tipo de Pessoa: Entidade Filantrópica
Categoria: Beneflciário de Repasse
Natureza: Associação Provada
•Estabelecimento: Hospital Geral
Gestão SUS' Municipal
N°: Q.2

Inscrição Estadual: Isenta

f Data:3 jot

Iflscriçäo Municipal: 13618
Cep 13150-254
Logradouro Rua Francisco de Mario
P1°: 777
Bairro: Jardirn Bela Vista
F4unicIpio: Cosrnópolis
Telefoñe: 019 38128300 - R 225
E-mail: hosDitatsantacasacosmopolis.com.br
Web Site: www.santacasacosmopolis.com .b

CONTAS BANCO
Tipo: Conta Corrente
Banco: 001
Agência: 2012-5
Nome da Agenda: Banco do Brasil
NOmero da Conta: 00031319-X
Cidade: Cosmópolis
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SANTA CASA DE MISERICÔRDIA DE COSMOPOLIS
Rua Francisco de Mario, 777—Jardim Bela Vista - Forte 3812-8300 CNPJ 11.337.750/0001-70
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CONTEXTO DA INSTITuIcA0 PROPONENTE
Caracteristicas da Instituiçäo - Operacional em saüde da Santa Casa

o acesso aos serviços seré regulado pela SNS-SP por intermédio do Complexo Regulador do
MunicIpio, integrado a rede Municipal de Saüde e pelas Centrals de Regulaçâo Estadual e
Nacional. Os serviços assistenciais sero prestados na Santa Casa de Misericórdia de
Cosmópolis, que dispöe de leitos para internação, incluindo leitos de Terapia Intensiva. A
Proponente (Santa Casa de Misericórdia de Cosrnópolis) deverá atender aos princIpios dos
Sistema Unto de Saóde (SUS), destacando-se:
1. Integração das atividades hospitalares corn a prograrnaçOes e as redes assistenclais
estabelecidas no âmbito da poiltica municipal de saOde;
2. Total e irrestrita adoção do princIplo da universalidade do acesso corn gratuidade e ao
respeito a equidade na oferta das açöes;
3. Atençâo multiprofissional, institulda por melo de práticas clInicas e baseada na gestâo de
linha de cuidados, cornpreendendo açöes de prornoção, prevençäo diagnóstico,
tratamento e reabilitação em saOde, incluindo as açöes de vigilância 5 saáde, herno
vigilância e fSrmaco vigilância;
4. Irnplantação de instrurnentos de gestão das vagas de internação, adequando a utilização
destas vagas as necessidades da região;
5. Em consonância com o Piano Municipal de Saüde e as Programaçöes Anuals sero
estabelecidas equipes mmnirnas e metas assistenclais que serão monitorizadas por rneio
de indicadores de desempenho pactuados corn a SMS-SP;
6. A entidade conveniada deverS rnanter urn Conseiho Gestor partidSrio na Instituiçâo, nos
terrnos do disposto na lei Municipal 13.325, de 08 de fevereiro de 2002, regularnentado
pelo Decreto 44.658, de 23 de abril de 2004, garantindo acesso as instalaçOes e
documentos necessSrios ao exercIcio do Controle Social, a ser exercido pelos mernbros
do Conselho Gestor e do Conseiho Municipal de SaOde;
Missão Institucional
Oferecer assistência médica de qualidade, visando sernpre preservar a saáde e quaHdade
de vida dos nossos beneficiSrios corn urn atendirnento ético e hurnanizado.
Histórico da instituiçäo - Criação da Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis
A Santa Casa de Misericórdia de Cosrnópolis é urn ponto de atençào de urn sistema de
saQde, parte integrante e indispensável da estruturaçào rnédico-social e sanitSria, cuja
funçao bSsica consiste ern proporcionar assistência rnédica integral, constituindo-se,
tarnbérn, em centro de educação, capacitação de pessoal e pesquisa. A integração atiVa
das funçôes exercidas pelos hospitals viabilizarn a estruturação do sisterna de saüde e a
concretização dos prograrnas assistenciais e a integralidade do cuidado das pessoas.
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QuAuFIcAcAo DO PIANO DE TRABALHO
Objeto: CUSTEIO
Demonstratjyo de Custo - CLJSTEIO
Dernoristrativos dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçarnento. Pianliha
dernonstrativa, rnês a rnês, das despesas incorridas no exercIcio anterior, por tipo,
dernonstrando que Os valores indicados no Piano de Aplicação do Recurso soticitado tern série
histórica.
Custeio - Aquisico de Produtos 1-lospitalares, Equiparnentos, Realizaçäo de Pequenas
Reformas
Observação

o investimento se faz necessàrio frente ao valor da tabela do SUS ser muito baixo, que mal
cobre o custo de atendirnento. Esta verba vem de ericontro para cornplernentar o valor
contratual. Corn a disponibilizacão desta verba para a compra de produtos hospitalares,
equiparnentos e mao de obra para a reforma, possibilitando chegarmos a urn possIvei ponto
de equilibrio, entre Os valores recebidos e os gastos corn a assistência. Outro fator inesperado
é a pandemia do COVID19, elevando os preços de mercado dos produtos hospitalares,
equiparnento e rnão de obra.
Objetivo
Produtos Hospitalares, Equipamentos, destinados para dar suporte aos pacientes
' internados clInicos e internaçöes de Leitos de UT! e aos pacientes atendidos na unidade de
Pronto atendimento. Para este processo contamos corn urna equipe rnédica de
aproxirnadarnente 60 profissionais e uma equipe de 22 enferrneiros e 96 técnicos de
enferrnagern. Estes equipamens serão destinados para Os tratarnentos de pacientes
internados que chegam a urna media de 94 pacientes cllnicos e cirórgicos ao rnês que
foram atendidos na ala de internacão SUS, uma media de 26 partos ao rnês e 19 pacientes
ao mês de internaçôes nos três Leitos de UTI e aproxirnadarnente 5.011 pacientes
atendidos na unidade de Pronto Atendirnento. Para este processo contarnos corn urna
equipe rnédica de aproxirnadarnente 60 proflssionais e uma equipe de 22 enfermeiros e 96
técnicos de enfermagern.
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SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS
Rua Francisco de Mario, 777—Jardim Bela Vista - Forie 3812-8300 CNPJ 11.337.750/0001-70
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Justificativa
Atualmente o hospital possui urn quadro de 194 colaboradores contratados no regime CLT
e 60 medicos ern regime Pessoa Juridica, estarnos atende atualmente o percentual de 72%
de pacientes SUS e 28% de Pacientes de convênios privados e particulares. Desta forma
estamos dentro dos par3rnetros que preconiza nas regras de 60% SUS e 40°Io corn relaçào
aos pacientes de convênio e particular. Atualrnente a nossa verba corresponde a três
grandes grupos, sendo a rnontante do nosso faturamento de R$ 1.120.000,00 para a verbal
do SUS, que representa o nosso percentual de 71%, no faturarnento de convênios e
particulares, ternos o montante médlo més de R$ 450.000,00 que representa urn percentual
de 28% e por final o nosso terceiro grupo o de doaçäo, que está em urn valor rnédio de R$
10.000,00 no percentual de 1%, todos estes valores de faturamento correspondem a urn
valor rnédio de R$ 1.580,000,00. Esse recurso da Lei 13.995 de 05/05/2020 de autoria do
nosso Presidente Jair Messias Bolsonário é muito importante para a instituiçâo pois
possibilitara a rnelhora do fluxo de caixa e principalrnente corn a aquisiçâo desses Produtos
Hospitalares, Equiparnentos, irernos reduzir o nosso risco, possibilitando oferecer urna
rnelhor qualidade no atendimento aos nosso pacientes. Esse recurso a Instituição
conseguira urn rnelhor atendimento aos nossos pacientes, alern de auxiliar o fiuxo de caixa,
podendo proporcionar a Instituiçäo destinar recursos para outras necessidades tao
irnportantes. Cabe ressaltar que a Instituiçao esta comprornetida na boa utilizaçao dos
recursos que seräo integralrnente utilizados para as pacientes provenientes do Sisterna
Unico de Saüde - SUS.

Local
'

Santa Casa de Misericórdia de Cosrnópolis, CNPJ: 11.337.750/0001-70, RUA FRANCISCO DE
MAmo, 777 - JARDIM BELA VISTA - CNES: 9639659
Observaçöes
O inVestirnento se faz necessário frente ao valor da tabela do SUS ser rnuito baixo, que rnal
cobre o custo de atendimento. Esta verba vern de encontro para cornplernentar o valor
contratual. Corn a disponibilização desta verba para a compra destes equiparnentos e
produtos hospitalares, irernos reduzir o nosso desembolso financeiro e tentar chegar no
nosso ponto de equilIbrio entre os valores recebidos contratualrnente e o valor de custo do
atendi me nto.
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METAS A SEREM ATINGIDAS
Metas Quantitativas
Atender 100% da nossa meta contratual dos nossos pacientes
AçOes para Aicance - Metas:
Atender 100% da nossa meta contratual dos nossos pacierttes •
Disponibilizar equipamentos dos grupos definidos neste piano de trabalbo, como o Grupo
1 - Produtos Hospitalares, Equipamentos e Näo de Terceiros.
Situaçâo Atual:
Atendimento de 412 pacientes ao mês de clinica médica e cirürgica e uti. Atendimento de
5.011 padentes ao més de pronto atendimento. Atendimento de 4.636 ao mês de exarnes
de imagem e laboratorial.
Situaço Pretendida:
Atendimento igual ou major que a situação atual Atendimento de 412 pacientes 80 més
de cllnica médica e cirtirgica e uti. Atendimento de 5.011 pacientes ao mês de pronto
atendimento. Atendimento de 4.636 ao mês de exames de imagem e Iaboratório.
Indicador de Resultado:
Relatório de Atendimento em Pronto Atendimento (ire abranger a todos pacientes
atendidos no mês) Relatório de Media de Permanência (ira abranger a todos Os
atendimentos realizados nas ctlnicas médica, cirUrgica e uti) Relatório de patrimonio no
perlodo da aquisico dos insumos).
Metas Qualitativas
Obter urn percentual de 80% de satisfaçäo dos usuários.
Açôes pan Alcance - Meta:
Obter urn percentuat de 80% de satisfaçâo dos usuários.
Aplicar questionãrio aos nossos usuàrios para identificar o grau de satisfaço dos nossos
serviços.
Situaçäo Atual:
Hoje temos um Indice de satisfação de 75%

(SANTA
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SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS

Misricártha de CosSpolis

Rua Francisco de Mario, 777—Jardim Bela Vista - Fone 3612-8300 CNPJ 11.337.750/0001-70
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Situaçäo Pretendilda:
Alcançar nossa meta de satisfação de 80%.
Indicador:
Nórnero total de usuários atendidos pelo nárnero de resposta satisfatório, born, ótimo
dividido por cern.

ETAPAS OU FASES DE ExEcucAo
ti-An

euR&çAo

Inr

ORDEM

DIAS

1

Aquisição dos (Produtos Hospitalares, Equipamentos e Mo de Obra Pare

15

Pequenas Reformas)
2

Recebimento dos (Produtos 1-lospitalares, Equipamentos e Mao de Obra Pare

20

Pequenas Reformas)
3

Pagamento da Note fiscal dos (Produtos Hospitalares, Equipamentos e Mao
de Obra Pare Pequenas Reformas)

4

Distribuição dos (Produtos Hospitalares, Equiparnentos e Mao De Obra Pare
Pequenas Reformas)

PREVISAO DE ExEcuçAo
Inicio: A partir de 120 dies após o repasse pela Prefeitura Municipal de Cosrnópolis

RESPONSAVETS TECNJCO PELA ELAB0RAçA0 DESTE PIANO
CPF

Nome da Pessoa

634.665.11j_—M?{co Antonio Real Lopes

DUARTE

Funço

Cargo

Email

Responsável Técnico Beneficiário Adminifador

MARCO ANT0410 REAL LOPES

30

I

FECHti

:Comprovantes

Cornprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Operaçäo realizada corn sucesso.
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE
60 MINUTOS.

