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16774 SANTA CASA CE MISERICORDIA CE COSMOPOLIS 
	

11.337.750/0001-70 
R FRANCISCO CE MARIO 777 JARCIM BELA 	COSMOPOLIS 

	
SP 13150000 
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TERMO DE COLABORAçAO COM ORGANIZAçAO DA SOCIEDADE 
CIVIL VISANDO CONTIUIDACE DA PRESTAAO DE SERVIO DE 
LEITOS CE CLINICA MECICA E UTI PAPA ENFRENTANENTO DA 
PANCEMIA CA COVID-19 CONFORME LET N o  4.164 CE 08 CE 
DEZEMBRO CE 2020 150.000,00 

TOTALGERAL: 	150.000,00 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÔPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI No 4.164, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2020. 

"Autoriza a Prefeitura de Cosmopolis a firmar 
Termo de Colaboraçao corn Organizacao da 
Sociedade Civil - Santa Casa de Misericordia de 
Cosmopolis, situada neste rnunicIpio, visando a 
continuidade da prestação de serviço de leitos do 
clinica médica e UTI para enfrentamento da 
Pandemia da COVID-19, e dá outras 
providéncias". 

ENG.° JOSÉ PIVATTO, Prefeito Municipal de CosmOpoiis, Estado de São 
Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais, e, 

FA2 SABER, que a Câmara Municipal de CosmOpolis, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica a Prefeitura Municipal de CosmOpolis, autorizada a firmar Termo 
de Colaboraçao corn Organizacao da Sociedade Civil - Santa Casa de Misericordia de 
Cosmôpolis, inscrita no CNPJ/MF no 11.337.750/0001-70, visando a continuidade da 
prestacão de serviço de leitos de cilnica médica e UTI para enfrentamento da pandemia 
da COVID-19. 

Paragrafo Onico. 0 valor do repasse financeiro de R$ 150.000,00 (cento $ 
cinquenta mil reals), serã destinado a manutençao da ampliaçao dos 20 leitos de clinica 
medica e dos 2 leitos de UTI, por 30 (trinta) dias a partir da assinatura do Termo de 
Colaboraçao, compreendendo a aquisiçäo de insumos e custelo. 

Art. 20  A Prefeitura Municipal repassará os recursos para a Organizaçao da 
Sociedade Civil em conformidade corn o cronograrna fIsico-financeiro e Piano de Trabalho 
apresentado pela entidade, observado o Termo de Colaboracao. 

Art. 3° Fica a Prefeitura Municipal, autorizada a prorrogar o Termo de 
Colaboraçao, mediante justificativa e autorizaçäo legislativa. 

Art. 4° As despesas decorrentes do Termo de Colaboraçao a ser firmado 
nos termos desta Lei correrao por conta da seguinte dotaçao orçarnentária: 
01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.50.43. 

Art. 5° Cabe a Secretaria Municipal de Saüde Comunitéria fiscalizar so os 
recursos estão sendo implementados corretarnente. 

Art. 60  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao, revogando-se as 
disposiçoes em contrário. 

Rua Dr. Campos Sales, 398- Fone: (19)3812.8000. Fax: (19) 3812.8079 - CEP 13150-027 - CNPJ 44.730.331/0001-52 - w.cosmopolis.spgov. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÔPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MBRO DE 2020. 

Publicado por afixação no quadro próprio de Editais, na sede da Prefeitura, na mesma 
data. 

ij, 
Vania Regina Barrozo 
Setor de Expediente 

Rua Or. Campos Sates, 398- Fone: (19) 3812.8000 - Fax: (19) 3812.8079 - CEP 13150-027 - CNPJ 44.730.331/0001-52 . w.cosrnopoIis.sp.gov ,t 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 0 	ESTADO DE SAO PAULO 
www.cosmopolis.sp.gov.br  

Memorando intorno 
Assunto: Continuidade da Prestaçao de Serviços de Leito de UTI e 
Clinica Médica para enfrentamento da Pandemia da COVID-19 

Sen hor Prefeito: 

Solicito autorizacgo para a celebragao de termo de cotaboraçao corn a Santa 
Casa de Misericórdia de Cosm6polis, visando a continuidade da prestaçao dos 
serviços de leitos de clinica medica e UTI, reiativos as medidas de combate a 
pandemia da COVID-19. 

- Informo qua recenternente, diversos estados brasileiros relataram o aurnento 
de infecçOes ocasionadas pelo novo Coronavfrus, bern como no nürnero de óbitos. 
No Estado de São Paulo, hospitals tern alertado sobre o crescimento dos 
atendimentos de casos de infeccao por Coronavirus. 

De acordo corn nova atualizagao dos casos de inféc9gio e mortes ocasionadas 
pelo novo Coronavirus, o Minist6rio da SaUde contabilizou em 05 de dezembro de 
2020 mais de 43.209 infeccOes e 664 ôbitos, fazendo cam que a Brasil 
ultrapassasse a barreira das 176 rnii rnortes desde o iniclo da pandemia. 

Neste sentido, para o atendimento da populaçao nos próximos 30 (trinta dias), 
serâ gasto o valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reals), ressaltando que a 
Santa Casa de MisericOrdia apresentarã piano de trabaiho que seguira a necessária 
prestaçäo de contas. 

Sendo o tinhamos a solicitar, a Secretaria de Saüde se rnantérn a disposiçào 
para eventuais esciarecimentos que se fizerem necessários. 

Cosmópolis, 08 de dezembro de 2020. 

e• 
VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA 
Secrétaria do SaOde Comunitària 

Rua Dr. Campos Sales, 398- Fone (19)3812-8000 -  Fax (19)3812-8063- CEP 13150-000 -  CNPJ 44.730.331/0001-52 - Cosmôpoli 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÔPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERMO DE C0LAB0RAcA0 

Termo de Colaboracao que entre si celebram a Prefeitura Municipal de 
Cosmopolis a a Santa Casa de MisericOrdia de Cosmopolis visando a prestaçAo de 
serviço de leitos de clinics médica e UTI pare enfrentamento da Pandemia da COVID-
19. 

Pelo presente instrurnento, a Prefeitura Municipal de CosmOpolis, Pessoa 
Juridica de Direito PUblico Interno, inscrito no CNPJIMF sob o no 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 Cosrnopolis, Pessoa Juridica de Direito Privado, sern fins 
lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.337.75010001-70, corn sede na Rua 
Francisco de Mario no 777, Jardim Bela Vista, Cosmopolis — SP, CEP 13.150-264, 
neste ato representada pelo Sr. Mauriclo Duarte, brasileiro, casado, empresário, 
.inscrito no RG sob o no 3.036.266 SSPISP e CPF/MF sob o no 492.072.376-87, 
residente e domiciliado na Rua Dois, 220, Vista do Sol, Belo Horizonte/MG, CEP 
31.990-600, corn fundamento na Lei Federal no 13.995/2020, celebrarn o presente 
Termo de Colaboraçao, qua serâ regido petas cláusulas e condiçOesseguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Termo de Colaboraçao, tern por objeto manutençao da 
ampliação de 20 (vinte) leitos de clinica médica e 02 (dois) leitos de UTI, 
compreendendo a aquisicao de insumos e custeio, conforme o Piano de Trabalho e o 
cronograma fisico-financeiro apresentados. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1 - 0 MUNICIPIO repassará para conta corrente Agenda 03383-9, Banco do 
Brasil, conta 26642-6, da Santa Casa de Misericordia de Cosrnopolis o valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta.mil  reals), em conformidade corn o Piano de Trabaiho 
apresentado. 

2.2 - Os saldos do Termo de Colaboracao, enquanto não utilizados, serão )( 
obrigatoriarnente aplicados em cademetas de poupança de instituiçao financeira / 
oficiat se a previsâo de seu uso for igual ou superior a urn rnés, ou em fundo de 
aplicaçao financeira de curto prazo ou operacão de mercado aberto lastreada em 
titulos da divide püblica, quando a utilizaçao desses saldos se verificar em prazos 
menores que urn més. 

2.3 - As receitas financeiras auferidas na forma do parégrafo anterior, serâo 
obrigatoriamente cornputadas a crédito do Terrno de Colaboraçao a aplicadas, 
exciusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
especifico que integraré as prestaçOes de contas do ajuste. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAQOES DO MUNICIP. 4(J4 
Rua Dr. Campos Sates, 398- Fore: (19) 3812.8000 - Fax: (19) 3812.8063 - CEP 13150-000 - CNPJ 44.730.33110001-52 -w.casn1opoIis.sp.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

3.1 - São obrigaçOes do MUNICIPIO a serem cumpridas através da Secretaria 
do Saüde Comunitéria: 

I - supervisionar a correta aplicaçâo dos recursos transferidos a Santa Casa de 
MisericOrdia de Cosmopolis; 

II - orientar a Santa Casa de Cosmópolis quanto a utilizaçäo dos recursos 
recebidos, registro e prestacao de contas; 

III - fiscalizar periodicamente a utilizaçao dos recursos repassados a Santa 
Casa do Cosmopolis, acompanhando a piano de apiicaçao aprovada; 

IV - apreciar a prestaçao do contas final apresentada, no prazo do 30 (trinta) 
dias, contados da data do seu rocebimento ou do cumprimento do diligencia 
determinada pela Administraçao Püblica, prorrogável justificadarnente par igual 
periodo. 

CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGAcOES DA ENTIDADE 

4.1 São obrigaçOes da Santa Casa de Misericórdia do Cosmópolis: 

- abrir conta corrente exciusiva para o recebirnento dos recursos originários 
do presente Termo de Colaboracao, em instituiçAo bancéria oficial; 

II - administrar e empregar Os recursos financeiros repassados polo 
MUNICIPIO, corn estrita observância dos termos previstos, especialmente, nos artigos 
45, incisos I e II e 46, incisos I, II, Ill, IV e seus parágrafos da Lei no 13.019/14, bern 
como do acordo corn os demais dispositivos aplicéveis; devendo atuar ainda, em 
conforrnidade corn o piano de trabaiho e cronograma fisico-financeiro aprovado; 

Ill - prestar contas da utilizaçao dos recursos recebidos nos termos da Lei 
Federal no 13.019/14 e seguindo as instruçOes e orientaçOes expedidas pela 
Secretarial de Satde Comunitária no prazo máxirno do 40 (quarenta) dias a contar do 
encerrarnento do presente Termo. 

IV - aplicar os recursos originários do presente Terrno do Colaboraçao e as 
saldos dos recursos repassados, enquanto nao utilizados, ern cadernetas do 
poupariça de instituiçao financeira oflcial so a previsão do seu USC for igual OU superior 
a 1 (urn) rnês, ou em fundo de aplicaçao financeira do curio prazo ou operação do 
mercado aberto lastreada em tItulos da divida pUblica, quando a utilizaçao dos 
rnesmos verificar-se em prazos menores quo I (urn) mes; 

V - as receitas financeiras auferidas na forma do inciso IV desta clausula serão 
obrigatoriamente computadas a credito do Termo do Colaboraçao e aplicadas, 
oxciusivamente no objoto do sua finalidade, dovendo constar do dernonstrativo 
especifico que integrará as prestaçOes de contas do ajuste; 4 

VI - devolver ao MUNICiPIO no prazo irnprorrogavoi do 30 (trinta) dias 
contados da conclusao, denOncia, rescisão ou extinção do Tormo do Colaboraçao, os 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

saldos flnartceiros remanescentes, inclusive Os provenientes das receitas obtidas das 
aplicaçôes financeiras realizadas, sob pena da imediata instauraçao de tomada de 
contas especial do responsável; 

VII - cumprir e fazer cumprir o qua fol aprovado quanta a aplicaçao de recursos; 

VIII - manter o Iivre acesso dos agentes da adrninistracAo püblica, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos docurnentos e as 
informaçOes relacionadas ac ,  termo de colaboraçao, bern corno aos locals de 
execução do respectivo objeto; 

IX - atender aos termos da Lei Federal n° 13.019, de 31 de juiho de 2014. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO 

5.1 -0 presente Termo de Colaboraçao vigorará pelo prazo de 30 dias, a contar 
sua assinatura podendo ser prorrogado se necessário e mediante autorizaçâo 
legislativa; 

5.2 - A prorrogaçao da vigéncia do Termo de Colaboraçao deverá ser feita pelo 
MUNICIPIO, de oficio, quando o ente püblico der causa a atraso na liberaçao de 
recursos financeiros, limitada ao exato perlodo do atraso verificado, nos termos do 
artigo 55 da Lei Federal n° 13.019/14. 

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAcA0 DAS CLAUSULAS DO TERMO DE 
COLABORAQAO 

6.1 - 0 presente Terrno de Colaboraçao podera ser alterado, exceto quanto ao \ 
sëu objeto, por mQtuo consentimento, mediante a celebraçao de Terrnos Aditivos, 
firmados antes do termino de sua vigéncia e respeitados os lirnites previstos na Lei 	/ 
Orçamentaria Anual e atendidos os requisitos instituidos pelo artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e dernais hipóteses previstas na Lei Federal n° 13.019/14. 

CLAUSULA SETIMA - DA EXTINQAO ou DISSOLUçAO DO TERMO DE 
col.ABoRAcA0 

7.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao será extinto: 

- pelo decurso do prazo de vigéncia, observada a possibilidade de prorrogação , 
prevista na Cláusula Quarta; 

It - por resiliçao, que se dara: 

a) pelo mUtuo consentirnento das partes; 
b) pela denUncia de urna das partes, corn antecedencia minima de 60 

(sessenta) dias, justificando as motivos ensejadores do rornpirnento do ajuste; 
c) pela ocorrencia de força rnaior, caso fortuito ou "facturn principis", ato 

emanado de autoridade federal, estadual ou municipal que leve a impossibilidade de 
execuçao, temporária ou definitiva, do presente Termo de Cotaboraçao. 

Rue Dr. Canipos Sales, 398- Fone: (19)3812.8000. Fax: (19) 3812.8063 - CEP 13150-000 - CNPJ 44.730.33110001-52 -w.cosniopoIis.sp.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ill - pole resolução ou rescisão na ocorrencia de faltas graves cometidas por 
culpa ou dolo que impossibilitem a plena execuçâo do presente Termo de 
Colaboraçao. 

§ 1 0  Na hipotese da extinção antecipada do Termo de Colaboraçäa, prevista no 
inciso II, "b" desta Cláusula, por iniciativa da Santa Casa de MisericOrdia de 
Cosrnópolis, deverá ser reembolsado, aos cofres pUblicos municipals, o valor, 
devidamente corrigido. 

§ 20  Em todos os casos, serão observados Os termos do artigo 73 da Lei Federal 
no 13.019/14, respeitada a ampla defesa e a contraditOrio. 

CLAUSULA OITAVA - DA DoTAçAo 0RcAMENTARIA 

8.1 - 0 Termo de Colaboraçao correrá por conta da dotaçao orçamentária no 
01.10.02.10.301.0007.2.011.3.3.50.43, referente ao exercicio de 2020. 

CLAUSULA NONA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES 

9.1 - Quando da conclusao, denCincia, rescisão ou extinçâo deste Termo de 
Colaboração, as saldos financeiros remanescentes, inclusive aqueles provenientes 
das receitas obtidas das aplicaçOes financeiras realizadas, serão devolvidos a 
Prefeitura, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dies do evento, sob pena da irnediata 
instauraçâo de procedimento administrativo especial do responsavel, providenciada 
pebo Municipio, através de sua Secretaria de SaUde Comunitária. 

CLAUSULA DECIMA - DAS DlsposlçOEs GERMS 

10.1 - 0 MUNICIPIO deverá providenciar a publicaçao do extrato deste Termo 
de Colaboraçao, conforme previsto no artigo 38 da Lei Federal no 13.019/14. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 

11.1 - Fica eleito a foro da Cornarca de Cosmópolis para dirimir as dOvidas i,A 
acaso originadas neste Termo de Calaboraçao, que nâo possam ser resolvidas de 
comum acordo entre as partes. 

11.2 - E, por estarem assim de acordo corn as clausulas e condiçOes do 
presente Terrno de Colaboraçäo, firmam este termo em 03 (trés) vias de igual tear e 
forma, para um so efeito, na presença das testernunhas abaixo que também assinam 
este instrumento. 

Cosmópolis, 08 de dezembro de 2020. 	 - 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO BE CIENCIA E BE NOTIFICAcAO 

Orgao Publico Parceiro: Prefeitura Municipal de 

CosmOpolis. 

Entidade Parceira: Associação Beneficente Santa 

Casa de Cosmopolis. 

Termo de Colaboraçao 

Valor repassado: R$ 150.000,00. 

ExercIclo: 2020. 

Na qualidade de ORGAO PUBLICO PARCEIRO e ENTIDADE PARCEIRA, 

respectivamente, dos recursos acima identificados, e cientes do seu encaminhamento ao 

TRIBUNAL BE CONTAS DO ESTADO, para fins de instruçAo e julgamento, damo-nos 

por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitaçao processual, 

ate o juigamento final e sua publicaçao e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos 

e nas formas legais e regimentals, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que 

couber. 

Outrossim, declaramos estarmos cientes, doravante, de que todos os despachos e 

decisoes que vierem a ser tornados, relativamente ao aludido processo, serào publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, de conformidade corn o artigo 90, da Lei Complementar no 709, de 14 

de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entAo, a contagem dos prazos processuais. 

Cosmópolis/SP, 08 de dezembro de 2020. 
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EFEITURA MUNICIPAL DE COSMÔPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

Eng° .JOS,E PIVATTO 
Prefeito Municipal 

VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA 
Secretária de Saiide Comunitaria 

Santa Ca$rd*bricórdia de Cosmópol 

Testemunhas: 
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RG: 
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(\SANTA CASK 
(k Mkaciáda de Osti*Lk 

Iv,aI IU, I I I ,JCI Ultil 'JIO V ltG - 

CNPJ I 1-4337
U 

 .337.75OJUOflIV, -70 
COS  M 0 PO L I S - SP 

PLANO DE TRABALHO 

VERBA DE R$ 150.000,00 

LEI MUNICIPAL: 	DE 01 a 31 DE 
	

DE 2020 

Razào Social: Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis 

Nome Fantasia: Santa Casa de Cosmópolis 

Razâo Anterior Cento de apoio as Entidade comunitárias e Social 

Tipo de Pessoa: Entidade Filantrópica 

Categoria: Beneflciário de Repasse 

Natureza: Associação Privada  

Estabelecimento: hospital Geral 	 PRoToco3  
ec et a qesaQcie 

Gestão SUS: Municipal 

Inscricão Estadual: Isenta 
IF- 

Inscrico Municipal: 13618 flura 

Cop: 13150-254 

Logradouro: Rua Francisco de Mario 

N°: 777 

Bairro: Jardim Bela Vista 

Municipio: Cosmópolis 

- 	Telefone: 019 38128300— R 225 

E-mail: hospitai@santacasacosmapoiis.corn.br  

Web Site: www.santacasacosmogglis.com .b 

CONTAS BANCO 

Tipo: Conta Corrente 

Banco: 001 

Agéncia: 3383-9 

Nome da Agenda: Banco do Brasil 

Nümero da Conta: 26642-6 

Cidade: Cosmópolls 



(\ SANTA CASK 
do MSSS te Cn]S CNPJ 11.337.750/0001-70 

COSMOPOLIS - SP  

CONTEXTO DA INSTrTUIçAO PROPONENTE 

CaracterIsticas da Instituiçâo - Operacional em saáde da Santa Casa 

o acesso aos serviços sera' regulado pela SNS-SP par interrnédio do Complexo Regulador do 
MunicIplo, integrado a rede Municipal de SaUde e pelas Centrals de Regulacão Estadual e 
Nacional. Os serviços assistencials seräo prestados na Santa Casa de Miserlcórdia de 
Cosmópoiis, que dispöe de leftos para intemacäo, incluindo leltos de Terapia Intensiva. A 
Proponente (Santa Casa de MisericOrdia de Cosmópoiis) deverá atender aos princIpios dos 
Sistema Unico de SaCide (SUS), destacando-se: 

1. Integraçâo das atividades hospitalares corn a programaçôes e as redes assistenciais 
estabelecidas no ârnbito da poiftica municipal de saáde; 

2. Total e irrestrita adocâo do princIpio da universalidade do acesso corn gratuidade e ao 
respeito a equidade na oferta das açöes; 

3. Atenção multiprofissional, instituida par meio de práticas clinicas e baseada na gestho de 
linha de cuidados, compreendendo acôes de promocäo, prevençZo diagnóstico, 
tratamento e reabllitacão em saáde, incluindo as açôes de vigflância a saáde, hemo 
vigilâncla e fármaco vigilância; 

4. Implantação de instrumentos de gestâo das vagas de internacão, adequando a uthizaçäo 
destas vagas as necessidades da regiäo; 

5. Em consonâncla corn o Piano Municipal de SaUde e as Programacöes Anuals serào 
estabeleciclas equipes minimas e metas asslstenciais que serão monitorizadas por meio 
de indicadores de desempenho pactuados corn a SMS-SP; 

6. A entidade conveniada deverã manter urn conselho Gestor partidãrio na Jnstituição, nos 
termos 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 instalaçôes e 
docurnentos necessários ao exercIclo do Controle Social, a ser exercido pelos membros 
do Conseiho Gestor e do Conselho Municipal de SaUde; 

Missão Institucional 
Oferecer assisténcia médica de qualidade, visando sempre preservar a saide e qualidade de 
vida dos nossos beneficlãrios corn urn atendimento ético e hurnanizado. 

Histórico da instituicào - Criacão da Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis 
A Santa Casa de Misericórdia de Cosrnópolis é urn ponto de atencäo de urn sisterna de 
saUde, parte integrante e indispensável da estruturacäo medico-social e sanitária, cuja 
funcão básica consiste em proporcionar assisténcia médica Integral, constituindo-se, 
tarnbérn, em centro de educação, capacitacão de pessoal e pesquisa. A integraçäo ativa 
das funçôes exercidas pelos hospitals viabilizarn a estruturacâo do sistema de saOde e a 
concretizaçäo dos programas assistencials e a integralidade do cuidado das pessoas. 
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Justificativa 

Atualmente a hospital passui urn quadro de 195 colaboradores contratados no regime CLT e 
60 rnédicos em regime Pessoa Juridica, estarnos atende atualmerite a percentual de 72% de 
pacientes SUS e 28% tie Pacientes tie convênios privados e particulares. Desta forma 
estamos dentro dos parâmetros que preconiza nas regras de 60% SUS e 40% com relacäo 
aos pacientes de convénlo e particular. Atualmente a nossa verba corresponde a três 
grandes grupos, sendo o rnoritante do nosso faturamento tie R$ 1.200.000,00 para a verba 
do SUS, que representa a nosso percentual de 72%, no faturamento tie convênios e 
particulares, temos a mantante media rnês tie R$ 350.000,00 que representa urn percentual 
tie 28% e por final o nosso terceiro grupo a tie doacão, que está em urn valor rnédio de R$ 
8.000,00 no percentual de 0,052%, é rnuito importante para a instltuico pois possibilitara 
a rnelhora do fluxo tie caixa e principalmente corn a aqulslcão desses Produtos Hospitalares, 
Equiparnentos, iremos reduzir a nosso risca, possibilitando oferecer uma meihor qualidade 
no atendimento aos nasso pacientes. Esse recurso a Instltuicäo conseguira um meihor 
atendimento aos nossos padentes, alem tie auxiliar o fluxo de caixa, podendo proporcionar 
a Instituiçäo destinar recursos para outras necessidades tao importantes. Cabe ressaltar que 
a Instltulcäo esta comprornetida na boa utilizacâa dos recursos que serão integralmente 
utilizados pam Os pacientes provenientes do Sisterna Unto tie SaUde - SUS. 

Observacôes 

o investimento se faz necessário frente ao cenário apresentado par causal da pandemia do 
COVID-19, pals é urn mal que se prolifera muito rápido, irnpossibilitando urna organização 
logIstica rápida sern verba cornplernentar. Esta verba vem tie encontro para complernentar a 
valor contratual. Corn a disponibilização desta verba pam a compra de medicarnentos, tie 
suprirnentos, de insurnos, produtos hospitalares, aquisicão de equiparnentos, realizacäo tie 
pequenas reformas, adaptaçôes fisicas, manutençâo tie leitos de UTI e contratacãa tie 
profissionais tie saOde, irernos reduzir a nosso desembolso financeiro e tentar chegar no 
nosso ponto de equilibria entre as valares recebidos contratualmente e a valor tie custo do 
atendimento. 0 perfil dos pacientes que podern desenvoKer a quadro mais grave da doença e, par 
isso, tern mais chance tie morrer devido a inlècçäo. Na caso da COVID-19, são as idosos e pessoas 
cam aufras doencas associadas, coma cardiacos, diabéficos e pessoas corn outros problemas 
respiraiüios coma a asma e a bronquite. Esses grupos tm prioridade no atendirnento e na testagem 
pam o virus. 0 isolamenta é uma estratégia de contencäo do virus. Ele é aplicado quanda ha 
recomendaçãa pam ficar em casa e restringir atividades socials. 0 Ministérlo cia Saóde 
recarnenda o isolarnenta pam pessoas classificadas corno casos suspeltas, canfirmados ou 
prováveis (quando ha cantata Intirno corn urn infectado). 
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Nesses casos, as pessoas devem ficar em casa, (ou hospitals, se houver necessidade), par 
urn prazo de 14 dias corn possibilldade de uma prorrogacão médica. Quern volta do exterior 
tambérn é orientado a ficar em isolarnento pot sete dias. 
o isolarnento social tambérn é a recomendacão para pessoas de grupos vulneráveis e ate 
mesmo pare a população em gemi. Quando govemos estaduals ou municipals suspendem 
atividades, a recomendacào tambérn é para que as pessoas fiquem em casa, reduzam a 
circulacão e evitem contato para frear a disseminacäo do virus. 
A quarentena é urn ato administrativo formal emitido por Orgàos püblicos. EPa determina a 
suspensão de atividades póblicas, corno o fecharnento de comércia e a manutencão de 
serviços essenclais. Pode ter prazo que não seja 0 de exatos 40 dias, e seu foco é garantir a 
manutencão dos servicos de saUde. 
Urn manutencão da Epidemia fora do comum de casos de urna determinada doenca, corn urn 
pico e, depois, urna diminuicão no nUrnero de pacientes em uma região ou pals. Exemplos de 
outras epidemias declaradas paPa OMS são: Ebola, na Repüblica Dernocrática do Congo, e 
Zika, no Brash. 

uma epidemia que ocorre em todo o planeta, corn a sltuacão se repetindo em diferentes 
continentes. 0 Sars-CoV-2 está em todas as regiôes do mundo. A pandemia pela Covid-19 foi 
declarada em 11 tie marco pela OMS. A ültirna vez que isso ocorreu fol corn o avanço da Gripe 
A (1-11N1), em 2009. 
O diagnóstico, termo dado pelos medicos pam o processo de identlflcação tie uma pessoa 
com a doença, ou nào. 0 paciente precise apresentar urna série de crltérios (sintomas, contato 
corn outras pessoas, entre outros) e/ou fazer urn taste de Iaboratório. 
Os casos suspeitos, são classificados corno caso suspeito qualquer pessoa que tenha 
apreseritado os sintomas da corona virus e/ou tenha tido contato corn alguém corn a doença. 
Os casos conflrrnados são paclentes que passaram par urna triagem rnédica e que estão 
enquadradas nos critérlos clinicos e/ou tiverarn resultado positivo pam o teste do virus. 
Os casos descartados quando o paciente apresentou algum sintorna, rnas, após exames, o 
medico identifica outra doença. E cornurn que a nova corona virus seja confundido corn 
sIndromes respiratórias mais antigas e ainda em circulação, corno a Influenza. 
Os pacientes assintornâticos, são pessoas infectadas pela corona virus, rnas não desenvolveu 
as sintomas da doença. De acordo corn os Orgãos de saüde, a major parte dos casos de Covid-
19 nern chegarn a aptsentar sintornas, o que dificulta a contagem real do nUmero tie casos. 
O taste tie PCR, é urn dos tipos de testes para identiflcaçZo especifica da corona virus. Tern 
urn nIvel de precisão altisslmo, tarito que é charnado de "padräo oum" 0 resuttado dernora 
rnais: 3 a 4 dlas normalmente e, agora, corn a alta dernanda, ate uma semana. Mas ele 
identifica de forma precisa a presenca do virus no organismo. Eles pegam a genoma do virus, 
sequendam, tirarn urn pedacinho da sequência a quando você coloca na presença do virus, 
ele sinaliza. 
o taste rápido ou kits rápidos, são forrnas mais rápidas de identificar a presença do virus, mas 
corn menos precisão. Os especialistas defèndem qua ales sejam usados corno urna forma de 
triagern: quern não está no grupo tie risco, corno as jovens, pode testar e ficar em casa sem 
trazer risco pam idosos e pessoas maPs sensIveis. 
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METAS A SEREM ATINGIDAS 

Metas Qua ntitativas 

Atender 1000/6 da nossa meta contratual dos nossos pacientes 

Açôes pan Alcance - Metas: 
Atender 100% da nossa meta contratual dos nossos pacientes, 

Disponibilizar equipamentos dos grupos definidos neste piano de trabaiho, como a Grupo 

Situaçäo Atual: 
Do perfodo de abril a maio de 2020, foram atendidos uma media de 388 pacientes ao més 
de cilnica médica corn a identificacao de 47 pacientes corn COVID 19 e no atendimentos 
de 1111 tivemos uma rnédia de 119 pacientes atendidos, sendo identiflcados 07 pacientes 
corn COVID 19. Pan os atendirnento de Pronto atendirnento a nossa media ficou em 2.537 
pacientes ao rnes, foram trlados corno suspeitos 1.177 pacientes. 

Sltuaçäo Pretendida: 
Atendimento igual ou major que a situação atual Atendirnento aos padentes ao nt, de 
clInica médica e uti. E as atendimento de pronto atendimento. 

Indicador de Resultado: 
Relatórlo de Atendimento em Pronto Atendimento (Ira abranger a todos pacientes 
atendiclos no més) Relatórlo de Media de Permanéncia (Ira abranger a todos Os 

atendimentos realizados nas clinicas rnédlca, cirUrgica e uti) Relatório de patrimonio no 
perfodo da aquisicào dos insumos). 

Metas Qualitativas 

Obter urn percentual de 80% de satisfacão dos usuários. 

Açöes para Alcance - Meta: 
Aplicar questlonthrio aos nossos usuários pan identlflcar a gnu de satisfacão dos nossos 
serviços. 

Situaçao Atual: 
Hoje ternos urn indice de satisfacão de 85% 
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Situacao Pretendida: 
Alcancar riossa meta de satisfacäo S 100%. 

Indicador: 

NUrnero total de usuários atendidos pelo nómero de resposta satisfatório, born, ótimo 
dividido por cern. 

PROPOSTA DE APLICAcAO 
Objeto: CUSTEIO 

Dam onstrativo de Custo - CUSTEZO 

Demonstrativos dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçarnento. Planilha 
dernonstrativa, rnês a mês, das despesas incorridas no exercIclo anterior, por tipo, 
dernonstrando que os valores indicados no Piano de Aplicacäo do Recurso solicitado tern série 
histórica. 

DESCRICAO DO SERVIO VALOR ESTIMADO 
Leitos de Cilnica t4édica, Leltos de liii em Emergéncia R$ 150.000,00 

20 Lefts de Cilnica Médica, para atendimento de pacientes 
suspeitos e ou infectados corn o virus (Coronavirus - COWl) 19). 

02 Leitos de UTI, para atendimento de pacientes em estado 
grave suspeltos e ou infectados corn o virus (Coronavirus - 

COVID 19).  
TOTAL GERAL R$ 150.000,00 

Custeio - A equipe de profissionais e insumos deveräo corresponder a necessidade de acordo 
corn a dernanda de padentes, garantida a boa prestacão de serviços medicos e de apolo, de 
acordo corn os padröes estabelecidos pelo Ministérlo da SaUde e pela Secretaria de SaOde 
Comunttãria. 

Observaçäo 

o investimento se faz necessário frente ao valor da tabela do SUS ser muito baixo, que mal 
cobre o custo de atendirnento. Esta verba vern de encontro para cornplementar o valor 
contratual. Corn a disponibilizacão desta verba para a cornpra de produtos hospitalares, 
equiparnentos e mao de obra para a reforrna, possibilitando chegarmos a urn possIvel ponto 
de equilIbrlo, 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, 

equipamento e mao de obra. 
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Objetivo 

Compra de produtos hospitalares, equipamentos e pequenas reformas, destinados pan dar 
suporte aos pacientes intemados dInicos e internacôes de Leitos de UTI e 805 pacientes 
atendidos na unidade de Pronto atendimento corn suspeita e ou em tratamento de COVID 
19. Para este processo contamos corn uma equipe médica de aproxlmadamente 70 
profissionais e uma equipe de 10 enfèrmeiros e 66 técnicos de enfermagem. Estes 
equipamentos ser5o destinados para os tratamentos de padentes internados que chegam a 
uma media de 110 pacientes clinicos ao més que foram atendidos na ala de internacäo SUS, 
nos trés Leitos de UTI. Para Os pacientes atendidos na unidade de Pronto Atendimento este 
processo contarnos corn uma equipe médica de aproximadamente 40 proflssionais e urna 
equipe de 12 enfermeiros e 30 técnlcos de enfermagem. 

PROPOSTA DE APLICAcAO Dos RECURSOS 

ETAPA DURAcAO 
ORDEM 

DIAS 

Aquisiçäo dos (Medicamentos, de suprimentos, de insumos, produtos hospitalares, 

1 aquislâo de equipamentos, realização de pequenas refor(nas, adaptaçäes fisicas, 15 

manutenção de leitos de ITT!). 

Recebimento dos (Medicamentos, de suprimentos, de insumos, produtos 

2 hospitalares, aquislção de equlpamentos, realização de pequenas reformas, 20 

adaptaçöes ffslcas, manutencão do Ieltos do LifT). 

Pagarnento da Nota fiscal dos (Medicamentos, do suprimentos, de insunios, 

3 produtos hospitalares, aqulslcão de equipamentos, reauzação de pequenas 30 

reformas, adaptaçöes fisicas, manutençäo de leltos de UTI). 

Distrlbuicâo dos (Medicamentos, 	De Suprimentns, 	De Insumos, 	Produtos 

4 Hospitalares, Aquisiçâo De Equipamentos, Reailzacão De Pequenas Reformas, 40 

Adaptacöes FIsicas, Manutencão De Leltos De Uti). 	 I 
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PRESTAcAO DE CONTA 

InIcio: A partir de 40 dias após o repasse pela Prefeltura Municipal de Cosmópolis 

RESPONSAVEIS TECNICO PELA ELABORAAO DESTE PLANO 

OF 	 Nome da Pessoa 	 Etmco 
	

cargo 	Email 

634.665.119-68 

MACEL 

COSMÔPOLIS 
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Cosmópolls, SP 16 de dezembro de 2020. 

Oficio if 159/2020 

AL 

SECRETARIA DE SAIDDE DE COSMOPOLIS COMITNITARIA 
5114 VALERIA CRISTINA 

Ref.: ERRATA PROTOCOLO 473/2020 DE 27/11/2020. 

Vimos mui respeitosarnente cumprinienta-ios e reiterar as estimas dos Dirigentes deste 
Hospital pan corn esta conceituada Prefeitura Municipal de Cosmopolis e Secret&ia Municipal de 
Cosrnópolis. 

CONSIDERANIDO pie a Santa Casa de Misericórdia de Cosmopolis, protocolou a piano 
de trabalho referente ao atendimento aos pacientes corn COVID-19, sendo que a$s o protocolo foi 
sancionada a lei if 4.164 de S de dezembro de 2020. 

Sendo assim, a Santa Casa de MisericOrdia vern corrigir o presente protocolo 47312020 de 27 
de novembro de 2020 dii seguinte forma. 

ONDE SE Lt: LEI MUNICIPAL 	DE 01 A 31 DL DEZEMBRO DL 2020 

LEIA-SE: PLANO DL TRABAL}IO DL ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 
4.164 DL 8 DL DEZEMBRO DL 2020. 

Em face do exposto, a Santa Casa de Misericórdia de Cosmopolis, vern corrigir a lacuna 
constante no piano de trabaiho protocolo 473/2020, a fin de que a mesmo contes a lei municipal 4.164 
S S de dezembro de 2020, referente ao "autorizacAo da Prefeitura Municipal de CosmOpolis a Pirmar 
Termo de ColaboraçAo corn OrganizaçAo dii Sociedade civil - SANTA CASA DE MISERIORDIA 
DE COSMOPOLIS, situada neste municIpio visando a continuidade da prestaçAo de service de leitos 
de clinica médica e UTI para enfrentamento dii Pandernia dii COVID-19 e dâ outras providencias". 

No mais, nos colocainos a disposiçAo pan agendar urna reuniAo e deliberar sabre o assunto 
retro. 

E o que thl1arnos a ponderar corn nossas nmis singelas homenagens atenciosainente. 

SANTA CAS4. 

DR. FELIPE nft SCAV. 

DL COSMOPOLIS 

M ti fli r4J 
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:Comprovantes 

Comprovante de Remessa de TED 
via GovConta Caixa 

Name: . SP 351280 FMS CT SUSCUSTEJOSUS 

Conta Origem: 1191/006/00624022-6 

Tipo de Conta: 01 - Conta Corrente 

Tipo de Pessoa: Juridica 

CPF/CNPJ: 1 8.692.355/0001-54 

Banco: 	 -- 	 - 001- BANCO DO bRASIL S/A 

Conta Destino: 

Tipo de Conta: 

3383/26642-6 

01 - Conta Corrente 

Tipo tie Pessoa; Jur(dica 

INome: 	 SANTA CASA DE MISERIC COSMOPOLIS 

1 d 1 nI 33 	 11.337.750/0001-70 

[Valor: 	 IR$150.000,00 

da Tarifa: 

Finalidade 	 10-Cr6dito em Conta 

Iiclentificacao cia Operação: 	 196 REPASSE SERVS ATEND Co 

Histórico: 

Data de Débito: 16/12/2020 

Data da Operação: 16/12/2020 

Código da Operação: 00136227 

Chave de Segurança: ETSTW8WS9P9NVHLE 

Operação realizada corn sucesso. 

DEBifO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 
60 MINUTOS. 


