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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE c0LAB0RAçA0 

Termo do Colaboraçao quo entre si celobrarn a Prefoitura Municipal de 
CosmOpolis e a Santa Casa do Misericordia de Cosmôpolis corn a finalidade do 
ofetuar a repasse do recurso financeiro, proveniente do transferencia fundo a fundo 
para Cornbate a Pandernia do Nova Coronavirus, constante na Portaria no 
1.448/2020/GM/MS,na Lei Federal 13.995/2020 e regularnentada par rneio da 
Portaria no 1.393/2020/GM/MS. 

Polo presento instrumento, a Prefeitura Municipal de Cosrnopolis, Pessoa 
Juridica de Direito PUblico Interno, inscrito no CNPJ/MF sob a no 44.730.331/0001-
52, corn sede na Rua Doutor Campos Sales, no 398, Contra, Cosrnopolis - SP, nesto 
ato representado par seu Prefeito Municipal, Sr. José Pivatto, e do outro [ado a 
Santa Casa de Misericórdia de CosrnOpolis, Pessoa Juridica de Direito Privado, sern 
fins tucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o no 11.337.750/0001-70, corn sode na Rua 
Francisco do Mario no 777, Jardirn Bela Vista, Cosrnôpolis - SP, CEP 13.150-264, 
noste ato ropresentada pelo Sr. MaurIcio Duarte, brasileiro, casado, ernpresãrio, 
inscrito no RG sob o no 3.036.266 SSP/SP e CPF/MF sob o no 492.072.376-87, 
residente e domicitiado na Rua Dais, 220, Vista do Sol, Belo Horizonte/MG, CEP 
31.990-600, corn fundamento na Lei Federal no 13.995/2020, regularnontada por 
rneio das Portarias no 1.393/2020/GM/MS o no 1.448/2020/GM/MS. - Ministérlo da 
Saóde e Lei Federal no 13.019/2014, altorada pela Lei no 13.204/2015, o 
considerando 0 intoresso pUblico, celebrarn o prosonte Terrno de Colaboraçao, quo 
sorb rogido pelas cläusulas o condiçOos soguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 prosonto Tormo do Colaboraçao torn par objeto a transferéncia de 
recursos a Santa Casa de Misoricordia do Cosmopolis conforme cronograrna fIsico-
financoiro o Piano do Trabaiho apresentado. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1 - 0 MUNICIPIO ropassará para Agencia 33839, Banco do Brasil, Conta 
Corronto 26798-8, aberta exciusivarnente para este convênio pola Santa Casa do 
MisericOrdia do CosmOpolis o valor de R$ 275.669,35 (Duzontos e Setenta e Cinco 
Mu, Seiscentos e Sessonta o Nove Roais, Trinta o Cinco centavos) provonionto de 
transferencia fundo a fundo para Combate a Pandemia do Novo CoronavIrus, 
constante na Lei Federal no 13.995/2020, regulamentada por rnoio das Portarias no 
1.393/2020 no 1.448/2020 e R$ 24.330,65 (Vinte o Quatro Mu, Trezentos o Trinta 
Reais e Sessenta e Cinco Centavos) provonionto do transforencia fundo a fundo 
para Açao de Enfrentamento da Emorgencia de SaUde Nacional (Crédito 
Extraordinário), medianto aprovaçao do Projeto Lei submotido a Câmara Municipal 
de Cosrnópolis, ern conformidade ao cronograrna fIsico-financeiro e Piano do 
Trabalho aprosentado pela Santa Casa do Misericórdia de Cosrnópolis. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

2.2 - Os saldos do Termo do Colaboraçao, enquanto nao utilizados, serão 
obrigatoriarnente aplicados em cadernetas de poupança de instituiçäo financeira 
oficial se a previsao do seu USC for igual øu superior a urn més, CU em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo Cu operação do mercado aberto lastreada em 
titulos da dIvida pUblica, quando a utilizaçao desses saldos se verificar em prazos 
menores que um més. 

2.3 - As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo anterior, serão 
obrigatoriamente computadas a credito do Termo de Colaboraçäo e aplicadas, 
exciusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar do demonstrativo 
especIfico quo integrarã as prestacOes do contas do ajuste. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAçOES DO MUNIC1PIO 

3.1 - São obrigaçOes do MUNICiPIO a serern cumpridas através da Secretaria 
do Saüde Comunitaria: 

I —supervisionar a correta aplicaçao dos recursos transferidos a Santa Casa 
de Misericórdia de Cosmópolis. 

II - orientar a Santa Casa de Cosmópolis quanto a utilizaçao dos recursos 
recebidos, registro e prestaçao do contas; 

Iii - fiscalizar periodicamente a utilizaçao dos recursos repassados a Santa 
Casa do Cosmopolis, acompanhando piano do trabaiho aprovado; 

IV - apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo do 120 
(centoe vinte) dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de 
dihgencia determinada pela Administração POblica, prorrogável justificadamente por 
igual periodo. 

CLAUSULA QUARTA - DAS 0BRIGAc6ES DA ENTIDADE 

São obrigaçOes da Santa Casa de Misericôrdia do Cosmôpolis: 

I -abrir conta corrento oxclusiva para o recebirnento dos recursos originários 
do presente Tormo do Colaboraçao, em instituiçao bancaria oficial; 

II - administrar e emprogar Os recursos financeiros repassados polo 
MUNICIPIO, com estrita obsorvância dos termos previstos, especialmente, nos 
artigos 45, incisos I o II e 46, incisos I, II, Iii, IV e seus parágrafos da Lei n° 
13.019/14 o Lei n° 13.995 do 05 de maio de 2020, Artigo 30,  born corno do acordo 	m 
corn os demais dispositivos aplicáveis; devondo atuar ainda, em conformidado com o 
cronograma fIsico-financeiro e piano do trabaiho aprovados. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ill - prestar contas da utilizaçao dos recursos recebidos nos termos da Lei 
Federal n° 13.019114 e seguindo as instruçoes e orientaçoes expedidas pela 
Secretaria de SaUde Cornunitária; 

IV - aplicar os recursos originärios do presente Termo de Colaboraçao e Os 
saldos dos recursos repassados, enquanto não utilizados, em cadernetas de 
poupança de instituiçao financeira oficial se a previsao de seu uso for igual ou 
superior a I (urn) més, ou em fundo de aplicaçao financeira de curio prazo ou 
operaçao de mercado aberto lastreada em titulos da divida pUblica, quando a 
utilizaçäo dos mesmos verificar-se em prazos menores que 1 (urn) més; 

V - as receitas financeiras auferidas na forma do inciso VIII desta cláusula 
serao obrigatoriamente computadas a credito do Termo de Colaboraçao e aplicadas, 
exciusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
especIfico que integrarâ as prestaçoes de contas do ajuste; 

VI - devolver ao MUNICiPIO, no prazo irnprorrogável de 30 (trinta) dias 
contados da conclusao, denUncia, rescisäo ou extinçäo do Termo de Colaboraçao, 
os saldos financeiros rernanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicaçOes financeiras realizadas, sob pena da imediata instauraçao de tomada 
de contas especial do responsável; 

VII - curnprir e fazer cumprir o que foi aprovado quanto a aplicaçao de 
recursos; 

VIII - manter o livre acesso dos agentes da administraçao pUblica, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e 
as informaçOes relacionadas ao terrno de colaboraçao, bem como aos locais de 
execuçao do respectivo objeto; 

IX - atender aos terrnos da Lei Federal n° 13.019, de 31 dejulho de 2014. 

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO 

5.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao vigorará pelo prazo de 60 dias, a 
contar da data de 15 de junho de 2020 ate 14 de agosto de 2020, podendo ser 
prorrogado. .Z / 

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

CLAUSULA SEXTA - DA ALTERAçA0 DAS CLAUSULAS DO TERMO DE 
COLABORAçAO 

6.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao poderá ser alterado, exceto quanto 
ao seu objeto, por mUtuo consentirnento, mediante a celebraçao de Termos Aditivos, 
firmados antes do termino de sua vigéncia e respeitados os limites previstps na Lei 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

OrçamentAria Anual e atendidos os requisitos instituidos polo artigo 14 da Lei do 
Responsabilidade Fiscal e demais hipOteses previstas na Lei Federal n° 13.019/14. 

CLAUSULA SETIMA -DA ExTlNcAo ou DISSOLU(;AO DO TERMO 
DEC0LAB0RAcA0 

7.1 -0 presente Termo do Colaboraçao será extinto: 

- polo decurso do prazo de vigencia, observada a possibilidade de 
prorroga(;ao prevista na Cláusula Quarta; 

II - por resiliçäo, que se dará: 

a) pelo mUtuo consentimento das partes; 
b) pela denOncia de uma das panes, corn antecedencia minima do 60 

(sessenta) dias, justificando os motivos ensejadores do rompirnento do ajuste; 
c) pela ocorréncia de força major, caso fortuito ou "factumprincipis", ato 

emanado de autoridade federal, estadual ou municipal que love a impossibilidade de 
execuçäo, temporánia ou definitiva, do presente Termo do Colaboraçao. 

Ill - pela resoluçao ou rescisäo na ocorrência de faltas graves cometidas por 
culpa ou dolo quo impossibilitem a plena execuçäo do presente Termo do 
Cola boração. 

§ 1 0  Na hipôtese da extinçao antecipada do Termo do Colaboraçao, prevista 
no inciso I!, 'b" desta Cláusula, por iniciativa da Santa Casa do Misericordia de 
Cosmópolis, deverá ser reembolsado, aos cofres pUblicos municipais, o 
valor, devidamente corrigido. 

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

CLAUSULA NONA - DA DOTAcA0 0RcAMENTARIA 

9.1 - 0 Termo do Colaboraçao correrá por conta da dotaçao orçamentária n° 
01.10.02.302.0007.2.012.3.3.50.43., referente ao exercIclo do 2020. 

CLAUSULA DECIMA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES 

10.1 - Quando da conclusao, denUncia, roscisâo ou extinçao deste Termo do 
Colaboraçäo, os saldos financeiros remanoscentos, inclusive aqueles provenientes 
das recoitas obtidas das aplicaçOes financeinas roalizadas, sorão devolvidos a 
Prefeitura, no prazo improrrogável do 30 (trinta) dias do evento, sob pena da 
irnodiata instauraçao do procedirnento administrativo especial do responsável, 
providenciada polo MunicIpio, através de sua Secretaria do Saüde Comunitánia. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIçOES GERAIS 

12.1 - 0 MUNICIPIO deverá providenciar a publicaçao do extrato deste Termo 
do Colaboraçao, conforme previsto no artigo 38 da Lei Federal n° 13.019/14. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1 - Fica eleito o foro da Cornarca de Cosmôpolis para dirimir as dUvidas 
acaso originadas neste Termo de Colaboraçao, que não possam ser resolvidas de 
comum acordo entre as partes. 

13.2 - E, por estarem assim de acordo corn as clàusulas e condiçöes do 
presente Termo de Colaboraçao, firmam este termo em 03 (três) vias de igual teor e 
forma, para urn so efeito, na presença das testemunhas abaixo que tarnbérn 

Cosmópolis, 29 de junho de 2020. 

Eng° JOSE PIVATTO 
Prefeito Municipal 

•'Qbai, 	th- 
VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA 
Secretária de SaUdeomunitari 

JJL14La&/ei-  L 
1UAURiCIo 
Santa CS 
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(SANTA CAM' 
SANTA CASA DE MISERICÔRDIA DE COSMÔPOLIS 

Rua Francisco de Mario, 777—Jardim Bela Vista - Fone 3512-8300 - 
,deMlseJ*dldeCaGSpt 	 CNPJ 11.337.750/0001-70 

COS  M o P 0 L I S - SP 

PLANO DE TRABALI-JO em 15/06/2020 

VERSA DE R$ 275.669,35 - PORTARIA NO 1.448 DL 29/05/2020 

VERSA DE R$ 24.330,65 - TESOURO MUNICIPAL 

CADASTRO 

Razão Social: Santa Casa de Misericórdia de Cosmôpolis 

Nome Fantasia: Santa Casa de CosmOpolis 

Razäo Anterior: Cento de apolo as Entidade comunitárias e Social - CAECS 

Tipo de Pessoa: Entidade Filantrópica 

Categoria: Beneficiário de Repasse 

P R OTO C' au  Natureza: Associação Privada 

Estabelecimento: Hospital Geral 

Gestao SUS: Municipal 

Inscriçäo Estaclual:Isenta 

Inscriçâo Municipal: 13.618 

CNPJ: 11.337.750/0001-70 

Cep: 13.150-192 

Logradouro: Rua Francisco de Mario, NO: 777 

Bairro: Jardim Bela Vista 

MunicIpio: Cosmópolis 

Telefone: 019 3812-8300 - R 225 

E-mail: hosDital@Isantacasacosmopolis.com.br  

Web Site: www.santacasac.osmopolis.com.br  

ía 

CONTAS BANCO 

TOTAL DOS RECURSOS: R$300.00000 (trezentos mil reals) 

Tipo Conta Corrente 

Banco: 001 

Agenda: 33839 

Nome da Agência: Banco do Brasil 

Námero da Conta: 26798-8 

Cidade: CosmOpolis - SP 
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c 1  SANTA CASK 
de Misrnlcárdia de Cosmópalis 

JVIØIIU, ii f -oaIuiIII LJCIO VIbLd - 

CNPJ 11.337750/0001-70 
COS  M o p o L i S - SP 

CONTEXTO DA INSTITUIcAO PROPONENTE 

CaracterIsticas da Instituiçäo — Operacional em sat'ide da Santa Casa 

O acesso aos services será regulado pela SNS-SP por intermédio do Complexo Regulador do 

MunicIpio, integrado a redo Municipal do Saüde e polas Contrais do Regulaçäo Estadual e 

Nacional. Os serviços assistenciais seräo prestados na Santa Casa de Misericórdia do 

Cosrnópolis, que dispöe de leitos para internaço, incluindo ieitos do Terapia Intensiva. A 

Proponente (Santa Casa do Misericórclia do Cosmápolis) deverá atendor aos principios dos 

Sistoma Unico de Saüde (SUS), destacando-se: 

1. Integraçäo das atividades hospitalaros corn a programaçoos e as redes assistenciais 

estabolocidas no âmbito da polluca municipal do saóde; 

( 	2. Total e irrestrita adoçäo do principio cia universalidade do acesso com gratuidade 0 ao 
rospeito a oquidade na oferta das açOes; 

3. Atenção multi profissional, institulda par meio de práticas clinicas e baseada na gestäo de 

linha de cuidados, compreendendo açOes do prornoçäo, prevençäo diagnóstico, 
tratamento 0 roabilitaçao em saOde, incluindo as açOes do vigilância a saóde, homo 

vigilância 0 fárrnaco vigilância; 

4. Irnplantaçäo de instrurnentos do gestho das vagas de internaçäo, adequando a utilização 

destas vagas as necessidades da regio; 

5. Em consonância corn o Piano Municipal do Saóde 0 as Prograrnaçöos Anuais sérâo 
estabelecidas equipes mInimas e metas assistenciais quo seräo monitorizadas par mob 
do iridicadores de desempenho pactuadQs corn a SMS-SP; 

6. A entidade conveniada deverá manter urn Conseiho Gestor partidário na Instituição, nos 

termos do disposto na lei Municipal 13.325, do 08 de fevereiro de 2002, regularnontado 

polo Decreto 44.658, do 23 do abril de 2004, garantindo acesso as instalaçöos e 

documentos necessários ao exorcicio do Controle Social, a ser exercido pelos membros 

do Consolho Costar e do Consoiho Municipal de Saüdo; 

Missao Institucional 
Oferocer assistência médica do qualidade, visando sornpre preservar a saáde e qualidade do 

vida dos nossos beneficiários corn urn atendimonto ético o humanizado. 

Histórico da instituição - Criaçäo da Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis 
A Santa Casa do Misericórdia do Cosrnópolis é urn ponto do atençäo do um sistoma do 

saádë, parte integrante o indispensávol da estruturaço medico-social e sanitária, cuja 

funçäO bâsica corisiste em proporcionar assistência médica integral, constituindo-se, 

tarnbém, em centro do oducaço, capacitaçäo do pessoal e pesquisa. A intogração ativa 

das funçöes exercidas polos hospitais viabilizam a ostruturaçào do sisterna de sacide e a 

concretização dos prograrnas assistenciais e a integralidade do cuidado das pessoas. 
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Q(
SANTA   CASA DE MISERICORDIA DE COSMÔPOLIS 

SANTA CASK 	Rua Francisco de Mario, 777—Jardim Bela Vista - Fone 3812-8300 - 
d Mlsrie6rdia de CosmépoUs 	 CNPJ 11.337.750/0001-70 

C 0 S NI 0 P o L  S - SP 

JUSTIFICATIVA 

Atualmente o hospital possui urn quadra de 197 colaboradores contratados no regime CLT e 

60 medicos em regime Pessoa JurIdica, estarnos atende atualmente 0 percentual de 77%  de 
pacientes SUS e 22% de Pacientes de convénios privados e particulares. Desta forma 

estarnos dentro dos parârnetros que preconiza nas regras de 60% SUS e 40% corn relação 

aos pacientes de convênio e particular. Atualmente a nossa verba corresponde a trés 

grandes grupos, serido o montante do nosso faturarnento de R$ 1.200.000,00 para a verba 
do SUS, que representa o nosso percentual de 77,42%, no faturarnento de convênios e 

particulares, ternos o montante médlo mês de R$ 350.000,00 que representa urn percentual 
de 21,58°k e par final o nosso terceiro grupo o de doação, que está em urn valor rnédio de 

R$ 10.000,00 no percentual de 1%, todos estes valores de faturarnento correspondern a 
urn valor rnédio de R$ 1.550,000,00. Esse recurso da Lei 13.995 de 05/05/2020 de autoria 

do nosso Presidente lair Messias Bolsonário é rnuito importante para a iristituição pals 
possibilitara a melhora do fluxo de caixa e principalmente corn a aquisição desses Produtos 

Hospitalares, Reformas, Mao de Obra Médica, Equipamentos, iremos reduzir a nosso risco, 

possibilitando oferecer urna melhor qualidade no atendimento aos nosso pacientes. Esse 
recurso a Instituição conseguira urn rne!hor atendirnento aos nossos pacientes, alem de 

auxiliar a fluxo de caixa, podendo proporcionar a Instituição destinar recursos para outras 
necessidades tao irnportantes. Cabe ressaltar que a Instituição esta cornprornetida na boa 
utilizaçäo dos recursos que serão integralrnente utilizados para Os pacientes provenientes 
do Sistema (mica de Saáde - SUS. 

oasERvAçoEs 

o investirnento se faz necessário frente ao cenário apresentado por causa da pandernia do 

COVID-19., Corn a disponibilização desta verba para a cornpra de rnedicarnentos, de 
suprimentos, de insumos, produtos hospitalares, aquisic8o de equiparnentos, realizaçao de 
pequenas reformas, adaptaçôes fIsicas, aumento de leitos de UTI, contratação de 

profissionais de satde, bern corno a pagamentos de seus honorários, assirn irernos reduzir o 

nosso desernbolso financeiro e tentar chegar no nosso ponto de equilibria entre as valores 

recebidos e os valores dos custos dos atendimentos., 0 perth dos pacientes que podern 

desenvolver 0 quadro rnais grave da doença e, par isso, tern rnais chance de rnorrer deVido a 
infecçäo. No caso da Covid-19, são as idosos e pessoas cam outras doencas associadas,corno 

cardiacos, diabéticos e pessoas corn outros problemas respiratórios coma a asrna e a bronquite 

Esses grupos tern prioridade no atendimento e na testagern para a virus., 0 isolarnento é uma) 
estratégia de contenção do virus. Ele é aplicado quando ha recornendação para ficar 

e restringir atividades sociais, 0 Ministério da SaUde recomenda a isolamento para pessoas 
classificadas corno casos suspeitos, confirrnados ou prováveis (quando ha cantata mntimo corn 
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SANTA CAW 	Rua 
CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS 

Hua Francisco d Ma e 	rio, 777—Jardim Bela Vista - Fone 3812-8300 - 
de Misencórdia de Cosmépotus 	 CNPJ 11.337750/0001-70 i C 0 S M o P 0 L I S - SP 

urn infectado). 

Nesses casos, as pessoas devem ficar ern casa, (ou hospitals, se houver necessidade), por 

urn prazo de 14 dias corn possibilidade de urna prorrogação rnédica. Quern volta do exterior 

tarnbérn é orientado a ficar em isolamento por sete dias. 

o isolarnento social também é a recomendação para pessoas de grupos vulneráveis e ate 
rnesrno para a populacão ern geral. Quando governos estaduals ou municipais suspendem 
atividades, a recomendação também é para que as pessoas fiquem em casa, reduzam a 
circulação e evitem contato para frear a disseminação do virus. 
A quarentena é urn ato adrninistrativo formal emitido por órgàos páblicos. 
Eta determina a suspensão de atividades püblicas, corno 0 fechamento de comércio e a 
manutenção de serviços essenclais. Pode ter prazo que não seja o de exatos 40 dias, e seu 
foco é garantir a rnanutençâo dos serviços de saUde. 
E uma epidemia que ocorre em todo o planeta, corn a situação se repetindo em diferentes 
continerites. 0 Sars-CoV-2 está em todas as regiöes do mundo. 
A pandemia pela Covid-19 foi declarada em 11 de marco pela OMS. A óltima vez que isso 
ocorreu foi corn o avanço da Gripe A (H1N1), em 2009. 
o diagnóstico, termo dado pelos medicos para o processo de identificação de urna pessoa 
com a doença, ou não. 0 paciente precisa apresentar uma série de critérios (sintomas, contato 
com outras pessoas, entre outros) e/ou fazer um teste de laboratOrio. 
Os casos suspeitos, são classificados como caso suspeito qualquer pessoa que tenha 
apresentado os sintomas da corona virus e/ou tenha tido contato corn alguém com a doença. 
Os casos confirmados são pacientes que passaram por urna triagem médica e que estão 
enquadradas nos critérios cliriicos e/ou tiveram resultado positivo para o teste do virus. 
Os casos descartados quando 0 Raciente apresentou algum sintoma, mas, apOs exarnes, o 
medico identifica outra doença. F comum que a nova corona virus seja confundido com 
sIndrornes respiratórias mais antigas e ainda ern drculação, como a Influenza. 
Os pacientes.assintomáticos, são pessoas infectadas pela corona virus, mas näo desenvolveu 
os sintornas da doença. De acordo corn os órgãos de saUde, a maior parte dos casos de Covid-
19 nern chegam a apresentar sintomas, o que dificutta a contagem real do nómero de casos. 
o teste de PCR, é urn dos tipos de testes para identiuicação especifica da corona virus. 
Tern urn nivel de precisão altIssirno, tanto que é charnado de "padrão ouro". 
o resuttado demora mais: 3 a 4 dias normatmente e, agora, corn a alta demanda, ate uma 
semana. Mas ele identifica de forma precisa a presença do virus no organismo. 
Eles pegam o genoma do virus, sequenciam, tiram um pedacinho da sequência e quando você 
coloca na presença do virus, ele sinaliza. 
o teste rápido ou kits rápidos, säo formas mais rãpidas de identificar a presença do virus, mas 
corn menos precisão, atingi apenas 40% quando realizado antes de 05 (cinco) dias de 
infecção. 
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METAS A SEREM ATINGIDAS 

Metas Quantitativas 

Atender 100% da nossa dos nossos pacientes SUS 

Açöes para Alcance - Metas: 

Atender 100% da nossa dos nossos pacientes SUS 

Disponibilizar equiparnentos dos grupos deflnidos neste piano de trabaiho, como o Grupo 

Situaçäo Atual; 

Do perlodo de abrfl a malo de 2020, foram atendidos uma media de 388 pacientes ao mês 

de clInica médica corn a identiflcaçào de 47 pacientes corn COVID 19 e no atendimentos 

de UTI tivernos urna media de 119 pacientes atendidos, sendo identificados 07 pacientes 

corn COVID 19. Para os atendirnento de Pronto atendirnento a nossa media flcou em 2.537 

pacientes ao rnês, foram friados corno suspeitos 1.177 pacientes. 

Situaçao Pretendida: 

Atendimento igual ou major que a situacão atual Atendirnento aos pacientes ao rnês, de 

clinica médica e A. E os atendirnento de pronto atendirnento. 

Indicador de Resultado; 

Relatório de Atenclimento ern Pronto Atendimento (ire abranger a todos pacientes 

atendidos no rnês) Reiatório de Media de Perrnanência (ira abranger a todos os 

atendimentos realizados nas cilnicas médica, cirórgica e uti) Relatório de patrirnonio no 

perlodo da aquisiçäo dos insumos). 

Metas Qualitativas 

Obter urn percentuai de 800/b de satisfaçäo dos usuários. 

Açöes para Alcance - Meta: 
Apicar questionário aos nossos usuários para identificar o grau de satisfaçâo dos nossos 

serviços. 

$ituaçäo Atual: 
Hoje ternos um mndice de satisfação de 85% 
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Situação Pretendida: 
Alcançar nossa meta de satisfaço de 100%. 

Indicador: 

Nórnero total de usuários atendidos pelo nómero de resposta satisfatório, born, Otirno 
dividido por cern. 

PROPOSTA DE APLIcAcA0 

Objeto: CUSTEJO 

Demonstrativo de Custo - CUSTEIO E INVESTThIENTO 

Dernonstrativos dos custos apurados para a estipulaço das metas e do orçamento. Planliha 
dernonstrativa, mês a mês, das despesas incorridas no exercicio anterior, par tipo, 
demonstrando que Os valores indicados no Piano de Aplicaçäo do Recurso solicitado tern série 
histórica. 

APucAcAo DO RECURSO 

A integrandade do valor do auxilio financeiro recebido nos termos do ern seu artigo 30  da Lei 
Federal 13.995/2020 e no artigo 50  da portaria 1393/2020 e 1448/2020 ambas do Ministério 
da Saóde, que dispoem que deverá ser, obrigatoriamente, aplicada na aquisição de 
rnedicarnentos, de suprirnentos, de insumos e de produtos hospitalares pam o atendirnento 
adequado a populaçâo, na aquisição de equipamentos e na realização de pequenas reformas, 
pagarnentos de mao de obra e adaptaçöes fIsicas para aurnento da oferta de leitos de terapia 
intensiva, bern corno no respaldo ao aurnento de gastos que as entidades terão corn a 
definição de jrotocolos assistenciais especIficos para enfrentar a pandemia da Covid-19 e corn 
a contratacäo e 0 pagarnento dos profissionais de saüde necessários para atender a demanda 
adicional pelo prazo de 60 (dias), sendo de 15/06/2020 ate 14/0812020, incluindo 
adicionalmente ao atendirnento do SUS, sendo: 1. Vinte (20 )  Leitos de Cilnica Médica, para 
atendimento de pacienfes suspeitos e ou infectados corn o virusjCoronavirus - COVID 19); e 
2. Dois (02) Leitos de UTI, para atendirnento de pacientes ern estado grave suspeitos e ou 
infectados corn ovirus (Coronavirus - C0)LID 19). 

OBSERVAAO 

Q investirnento se faz necessário frente ao valor da tabela do SUS ser rnuito baixo, tendo 

outro fator inesperado é a pandemia do COVID19, elevando os precos de mercado dos 

produtos hospitalares, equiparnento e mao de obra que mal cobre o custo de atendirnento. 

Esta verba destinada pelo Governo Federal diretamente para as Santas Casas do BraSY\ 

especialmente para Santa Casa de MisericOrdia de Cosmópoiis vern de encontro para 
cornplernentar a fluxo financeiro que corno é sabido se encontra ern deficit. Corn a 
disponibilizaçáo desta verba para a compra de produtos hospitalares, equipamentos e rno de 
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obra para a reforma, possibilitando chegarmos a urn possiVel ponto de equilibrio, entre os 

valores recebidos e Os gastos corn a assisténcia. 

OBJETIVO 

Cornpra de produtos disposto no artigo artigo 30 da Lei Federal 13.995/2020 e no artigo 50 
da portaria 1393/2020 e 1448/2020 arnbas do Ministério da Saüde hospitalares, que 

dispoern que deverâ ser, obrigatoriarnente, aplicada na aquisiçào de rnedicarnentos, de 

suprirnentos, de insurnos e de produtos hospitalares para o atendirnento adequado a 
população, na aquisição de equiparnentos e na reali2aç5o de pequenas reformas e 
adaptaçöes fIsicas para aumento da oferta de leitos de terapia intensiVa, bern corno no 
respaldo ao aumento de gastos que as entidades terào corn a defiriiçäo de protocotos 

assistenciais especil9cos para enfrentar a pandemia da Covid-19 e corn a contrataço e 0 

pagarnento dos profissionais de saóde necessários para atender a dernanda adicional. 

PROPOSTA DE APLzcAçAo DOS 

Dc acordo corn a necessidade da demanda apresentada pelo novo Coronavirus - COVID-19, 

ou enquanto perdurar o estado de calamidade publica de acordo corn 0 decreto legislatiVo 

n. 60  de 2020. 

PRESTAçAO DE CONTA 

Inicio: A partir de 180 dias apOs o repasse pela Prefeitura Municipal de Cosrnópolis 

RESPONSAVEIS TECNICO PELA ELABORAçAO DESTE PIANO 

CPF 	 Nome da Pessoa 	Funco 
	

Cargo 	Email 

634.665.119- 	Marco Antonio Real 	Responsável Técnico 
	

Administrador 

68 	 Lopes 	 Beneficiário 

osmopóIis,SP, 18 Junho de 2020 

,i tS1/ 3J14J j' (sip U 0] I-1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
PREFE11Ui\ MLIN1CA 

CO S M O a 
PRO, 	Q6OC 

ESTADO DE SÃO PAULO 

AO GABINETE DO PREFEITO 
josé PIVATTO 

7 JUN. 2fl?O 

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO 

TRANSFERENCIA AUXIUO FINANCEIRO: Transferencia realizada por forca da Lei 
Federal no 13.995, de 05 do maio de 2020, regulamentada par melo da Portaria no 1.393, de 
21 de rnaio do 2020— Ministério da SaUde. 
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Cosmopolis 
CONVENENTE: Santa Casa de Misericórdia do Gosmopolis 
CNPJ: 11.337.750/0001-70 
OBJETO: Transferencia do Recursos a Santa Casa do Misericôrdia do Cosmópolis para 
enfrentamento a Pandemia do COVID-19 
PERIODO: 120 dias a canter do recebirnento 
VALOR: R$ 275.66935 (duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e sessenta a nave reais 
e trinta e cirico centavos) relativos a transferencia quo trata a Lei Federal no 13.995/2020 e 
R$ 24.330,65 (vinte e quatro mu, trezentos e trinta reais e sessenta e cinca centavos) 
proveniente de transferencia fundo a fundo para Açâo de Enfrentamento da Ernergencia de 
Saüde Nacional. 
D0TAçAO: 01.10.02.302.0007.2.012.3.3.50.43 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal no 13.995, de 05 de maio de 2020, regulamentada par 
meio da Portaria no 1-393, de 21 de maio de 2020 - Ministerio da SaUde a Lei Federal no 
13.019/2014, alterada pole Lei no 13.204/2015. 

JUSTI F ICATIVA 

A ceIebraço do Termo de Colaboração em epigrafe justifica-se ser realizada 
sem charnamento püblico, vista que as recursos são provenientes do transferencia fundo a 
fundo para Combate a Pandernia do Novo Coronavirus, constante na da Lei Federal no 
13.995, do 05 de malo do 2020, regularnentada por meio da Portaria no 1.393, de 21 do 
maio do 2020. 

Ressalto ainda quo o presente Termo do Colaboração a ser firmando corn a 
entidade, encontra-se embasada em Plano do Trabaiho apresentado, cam as informaçOes 
necessárias ao acompanhamento da aplicação dos recursos peta Secretaria de SaUde 
Cornunitária. 

Diante de todo o exposto, ao analisarmos a proposta apresontada pela 
Entidade, verificamos quo a DISPENSA DE CHAMAMENTO PUBLICO, corn a finalidade do 
aquisição do insumos e custeio do Unidades do Terapia Intensiva e Leitos de Clinical 
Médica, restando, portanto, caracterizada a oportunidade e conveniência da Administraçao. 

Assim, encaminharnos ao Prefeito Municipal a presente solicitação, sugerindo 
a referida Parceria corn Dispense do Charnarnento e assinatura do Termo de Colaboração. 

Cosmôpolis, 17 do junho do 2020 

KI 	(2 C_ 
Valéria Cristina do Almoida 

Secretiria do SaUde 
Cosmopolis-SP 

Rua Dr. Campos Sates, 398- Fone: (19) 3812.8000 - Fax: (19) 3812.8063- CEP 13150-000 - CNPJ 44.730.33110001-52 -\v.cosmopoIis.E 



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

LEI No 4.139, DE 09 D EJUNHO DE 2020. 

"Autoriza a Prefeitura de Cosmópolis a firmar 
Termo do Colaboraçao corn Organizaçao da 
Sociedade Civil - Santa Casa de MisericOrdia de 
Cosmópolis, situada no rnunicipio para 
transferéncia de valor recebido por meio de 
Repasse Federal do Fundo Nacional de SaUde, e 
dá oUtras providencias". 

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

FAZ SABER, quo a Cârnara Municipal de Cosmópolis, aprovou e ele 
sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica a Prefeitura Municipal de Cosrnópolis, autorizada a firmar Termo 
de Colaboraçao corn a Organizaçao da Sociedade Civil - Santa Casa do Misericordia do 
Cosmopolis, inscrita no CNPJ/MF no 11.337.750/0001-70, visando a transferencia de valor 
do R$ 275.669,35 (duzentos e setenta e cinco mu, seiscentos e sessenta e nove reais e 
trinta e cinco centavos) recebido por rneio de Repasse Federal do Fundo Nacional de 
Saüde para enfrentamento ernergencial do CoronavIrus (Covid-19). 

Parágrafo ánico. 0 valor de R$ 275.669,35 (duzentos e setenta e cinco mil, 
seiscentos e sessenta e nave reais e trinta e cinco centavos) recebido será aplicado para 
as finalidades previstas no artigo 3 0  da Lei Federal no 13.995 do 05 de malo do 2020. 

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 Colaboraçao. 

Art. 30  As despesas decorrentes do Termo de Colaboraçao a ser firrnado 
nos termos desta Lei correrão por conta da seguinte dotaçao orçarnentária: 
01.10.02.302.0007.2.012.3.3.50.43. 

Art. 4° Cabe a Secretaria Municipal de Saude Cornunitaria flscalizar se as 
recure's estâo sendo implernentados corretarnente. 

Art. 50  A ocorrência do extinçäo, resiliçao ou resolução do Ten-no do 
Colaboraçäo antes do prazo final estabelecido, 	ern qualquer hipOtese, erisejará a 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SAO PAULO 

devoluçào aos cofres pibIicos municipais, dos recursos aplicados devidamente corrigidos 

monetariamerite. 

Art. 60  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao. 

Art. 70  Revogam -se as disposiçaes em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IHO DE 2020. 

PREFEITO MUNICIPAL 

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

J, - (~_ - 	 CIL 
Vânia Regina Barrozo 
Setor de Expediente 

Rua Dr. Campos Sales, 398- Fone: (19)3812.8000-Fax: (19) 3812.8079-CEP 13150-000-CNPJ44.730.33110001.52 -www.00smopolis.sp.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI No 4.143, DE 30 DE JUNHO DE 2020. 

"Autoriza a Prefeitura de Cosmópoiis a 
repassar a valor de R$ 24.330,65 (vinte e 
quatro mu, trezentos e trinta reals e sessenta 
e cinco centavos) a Santa Casa de 
MisericOrdia de Cosmopolis". 

ENG.° JOSÉ PIVATTO, Prefeito do Municiplo de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais, 

FAZ SABER, que a Camara Municipal de Cosmôpolis aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei 

Art. 10  Fica a Prefeitura de Cosmópolis autorizada a repassar a valor de 
R$ 24.330,65 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta reals e sessenta e cinco centavos) 
a Santa Casa de Misericordia de Cosmópolis, para a ampliaçao de leitos de clinica 
medica e UTI. 

Art. 20  Esta Lei entraré em vigor na data de sua publicacao. 

Art. 30  Revogam-se as 	 contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL 
	

30 NE JUNHO DE 2020. 

ENG.° JOSE PIVATTO 
Prefeito Municipal 

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

Vania Regina Barrozo 
Setor de Expediente 

Rua Dr. Campos Sales, 398- Fone: (19)3812.8000. Fax: (19) 3812.8063 - CEP 13150-027 - CNPJ 44.730.331/0001-52 	,cosrnopolis.sp.gov.br  



PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOUS 
ESTADO DE SAO PAULO 

TERIVIO DE COLABORAcA0 

Termo de Colaboraçao Clue entre si celebram a Prefeitura Municipal de 
Cosmopolis e a Santa Casa de MisericOrdia de Cosrnópotis corn a finalidade de efetuar 
o repasse do recurso financeiro, proveniente de transferéncia fundo a fundo para 
Combate a Pandemia do Novo Coronavirus, constante na Portaria no 
1.448/2020/GM/MS, na Lei Federal no 13.995/2020, regulamentada por meio da 
Portaria no 1.39312020/GM/MS. 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de CosmOpolis, 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, Cosrnápolis - SP, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. José Pivatto, e de outro ]ado a Santa 
Casa de Misericordia de Cosrnopolis, 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, Jardim Bela Vista, CosmOpolis - SP, CEP 13.150-264, 
neste ato representada pelo Sr. MaurIcio Duarte, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no RG sob o no 3.036.266 SSP/SP e CPF/MF sob o n o  492.072.376-87, 
residente e domiciliado na Rua Dols, 220, Vista do Sot, Belo Horizonte/MG, CEP 
31.990-600, corn fundarnento na Lei Federal no 13.995/2020, regularnentada por meio 
da Portaria no 1.393/2020 - Ministério da Saüde e Lei Federal no 13.019/2014, aiterada 
peta Lei no 13.204/2015, e considerando 0 interesse pübiico, celebram 0 presente 
Termo de Coiaboraçao, que será regido pelas cláusulas e condiçOes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. 0 presente Termo de Colaboraçao tern por objeto a transferencia de 
recursos a Santa Casa de Misericordia de Cosrnopolis conforrne o cronograrna fIsico-
financeiro e o Piano de Trabaiho apresentado. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

2.1 - 0 MUFJtCiPlO repassará para Agenda 33839, Banco do Brasil, Conta 
Corrente 26798-8, aberta exciusivarnente para este convênio pela Santa Casa de 
MisericOrdia de Cosmópolis o valor de R$ 275.669,35 (Duzentos e Setenta e Cinco 
Mu, Seiscentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos) proveniente de 
transferencia fundo a fundo para Combate a Pandemia do Novo CoronavIrus, 
constante na Lei Federal no 13.995/2020, reguiamentada por rneio das Portarias no 
1.393/2020 no  1.448/2020 e R$ 24.330,65 (Vinte e Quatro Mu, Trezentos e Trinta 
Reals e Sessenta e Cinco Centavos) proveniente de transferencia fundo a fundo para 
Açao de Enfrentamento da Emergéncia de Saüde Nacional (Credito Extraordinario), 
mediante aprovaçao de Projeto de Lei subrnetido a Câmara Municipal de Cosmópolis, 	ç  
em conformidade ao cronograrna fisico-financeiro e Piano de Trabalho apresentado 
pela Santa Casa de Misericordia de CosmOpolis. 

2.2 - Os saldos do Termo de Coiaboraçao, enquanto näo utilizados, serâo 
obrigatoriarnente aplicados em cadernetas de poupança de instituiçäo financeira 
oficiat se a previsao de seu uso for igual ou superior a urn més, ou em fundo de 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 

ESTADO DE SÃO PAULO 

aplicação financeira de curto prazo ou operagao de mercado aberto lastreada em 
titulos da dIvida pUblica, quando a utilização desses saldos se verificar em prazos 
menores que urn més. 

2.3 - As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo anterior, serão 
obrigatoriamente computadas a credito do Terrno de Colaboraçao e aplicadas, 
exciusivarnente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
especifico que integrará as prestacOes de contas do ajuste. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS 0BRIGAc0ES DO MUNICIPIO 

3.1 - São obrigaçOes do MUNICIPIO a serem cumpridas através da Secretarial 
de Saude Comunitaria: 

- supervisionar a correta aplicaçao dos recursos transferidcs a Santa Casa de 
Misericórdia de Cosmopolis; 

II - orientar a Santa Casa de CosrnOpolis quanto a utilizaçao dos recursos 
recebidos, registro e prestação de contas; 

III - fiscalizar periodicamente a utilizaçao dos recursos repassados a Santa 
Casa de Cosrnópolis, acompanhando o piano de aplicaçao aprovado; 

IV - apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de 120 (cento 
e vinte) dials, contados da data de seu recebirnento ou do cumprimento de diligencia 
determinada pela Administraçao Püblica, prorrogávei justificadamente por igual 
periodo. 

CLAUSULA QUARTA - DAS 0BRIGAç6E5 DA ENTIDADE 

São obrigaçOes da Santa Casa de Misericordia de Cosmopolis: 

- abrir conta corrente exciusiva para o recebirnento dos recursos originários 
do presente Termo de Colaboração, em instituição bancária oficiai; 

II - adrninistrar e empregar as recursos financeiros repassados pelo 
MUNIC1PIO, corn estrita observância dos termos previstos, especialmente, nos artigos 
45, incisos I e 1 e 46, incisos I, II, III, IV  seus parágrafos da Lei no 13.019/14 e Lei no 
13.995 de 05 de rnaio de 2020, Artigo 30, bern coma de acordo corn Os demais 
dispositivos aplicáveis; devendo atuar ainda, ern conformidade corn a piano de 
trabaiho e cronograrna fIsico-financeiro aprovados; 

4 
lii - 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 SaUde Cornunitária; 

IV - aplicar os recursos originários do presente Termo de Golaboração e Os 

saidos dos recursos repassados, enquanto não utilizados, em cadernetas de 
poupança de instituiçao financeira oficial sea previsão de seu uso for igual ou superior 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

a 1 (urn) mes, ou em fundo de aplicaçäo financeira de curto prazo ou operação de 
mercado aberto lastreada em titulos da divida püblica, quando a utilização dos 
mesmos verificar-se em prazos menores que I (urn) mOs; 

V - as receitas financeiras auferidas na forma do inciso VIII desta cláusula seräo 
obrigatoriarnente computadas a credito do Termo de Colaboraçao e apllcadas, 
exciusivarnente 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 conclusâo, denóncia, rescisão ou extinçâo do Termo de Colaboraçao, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicaçOes financeiras realizadas, sob pena da imediata instauraçao de tornada de 
contas especial do responsavel; 

VII - cumprir e fazer cumprir a que foi aprovado quanta a aplicaçao de recursos; 

VIII - manter o livre 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 como aos locais de 
execuçâo do respectivo objeto; 

IX - atender aos termos da Lei Federal no 13.019, de 31 de julho de 2014. 

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS 

5.1 - 0 presente Termo de Golabo!ação vigorará polo prazo de 60 dias, a contar 
sua assinatura podendo ser prorrogado se necessário; 

5.2 - A prorrogacäo da vigéncia do Termo de Colaboracao deverá set feita pelo 
MUF4ICIPIO, de oficio, quando a ente pUblico der causa a atraso na Iiberaçao de 
recursos financeiros, limitada 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 
COLABORAcAO 

6.1 - 0 presente Termo de Colaboraçao poderá ser alterado, exceto quanto ao 
seu objeto, por mQtuo consentimento, mediante a celebraçao de Termos Aditivos, 
firmados antes do termino de sua vigéncia e respeitados os lirnites previstos na Lei 
Orçamentária Anual e atendidos as requisitos instituidos pelo artigo 14 da Lei de 	j 
Responsabilidade Fiscal e demais hipóteses previstas na Lei Federal no 13.019/14. 

CLAUSULA SETIMA - DA ExTINcAO OU DISSOLUçAO DO TERMO DE 
c0LAB0RAcAO 

7.1 - 0 presente Termo do Colaboraçâo será extinto: 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÔPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

I - peto decurso do prazo de vigencia, observada a possibilidade do prorrogaçâo 
prevista na Clausula Quarta; 

II - por resiliçao, que se dará: 

a) pelo mütuo consentirnento das partes; 
b) pela denüncia de uma das partes, corn antecedencia minima de 60 

(sessenta) dias, justificando os motivos ensejadores do rompimento do ajuste; 
c) pela ocorrência do força rnaior, caso fortuito ou "factum principis", ato 

ernanado de autoridade federal, estadual ou municipal que love a impossibilidade de 
execuçào, temporária ou definitiva, do presente Termo de Colaboraçao. 

Ill - pela resoluçao ou rescisào na ocorréncia de faltas graves cometidas por 
culpa ou dolo quo impossibilitem a plena execuçao do presente Termo de 
Colaboraçao. 

§ 1 0  Na hipotese da extinçao antecipada do Termo de Colaboraçao, prevista no 
inciso II, b" desta Cláusula, por iniciativa da Santa Casa do Misericordia do 
Cosmopolis, doverá ser reernbolsado, aos cofres pUblicos rnunicipais, o valor, 
devidamente corrigido. 

§ 20  Em todos os casos, seräo observados Os 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 do Colaboraçao correra por conta da dotaçao orçarnentária no 
01 10.02.302.0007.2.012.3.3.50.43, referonte ao exercIclo de 2020. 

CLAUSULA DECIMA - DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES 

10.1 - Quando da concluso, denüncia, rosciso ou oxtinçAo deste Tormo do 
Colaboraçao, os saldos financeiros rernanescentes, inclusive aqueles provenientes 
das receitas obtidas das aplicaçOes financeiras realizadas, serào devolvidos a 
Prefeitura, no prazo irnprorrogável do 30 (trinta) dias do evento, sob pena da irnediata 
instauração do procedimento administrativo especial do respcnsável, providenciada 
pelo Municiplo, através do sua Secrotaria de Saüde Comunitãria. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS DIsposlçOEs GERAIS 

12.1 - 0 MUNICIPIO devera providenciar a publicaçao do extrato deste Termo 
de Colaboração, conforrno provisto no artigo 38 da Lei Federal no 13.019/14. 	 4 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 	 J6 
13.1 - Fica eleito o foro da Cornarca de Cosmópolis para dirimir as düvidas 

acaso originadas neste Termo de Colaboraçao, que nao possam ser resolvidas do 
cornurn acordo entre as partes. 
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VALERIA CRISTINA DE ALMEIDA 

Secretária de Saáde Comunitéria 

osmópol i 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMOPOLIS 

ESTADO DE SAO PAULO 

13.2 - E, por estarern assirn de acordo corn as cláusulas e condiçOes do 
presente Termo de Colaboraçao, firmarn este termo ern 03 (trés) vias de igual teor e 
forma, para urn so efeito, na presença das testernunhas abaixo que também assinarn 

is, 29 de junho de 2020. 

Testemunhas: 

1. 

RG: 40. Zjb-pfl-- ;c 

RG: 	Roberto BatistaF.deSouza 
RG: 32.763.995-7 

CPF: 223792338-88 
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Comprovante de Remessa de TED 
via GovConta Caixa 

Operação realizada corn sucesso. 

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



NdoDocumento: 2020NL003231/ 0001 	 Vencimentcc 10.07.20 

,SECRETARIA DE SAUDE COMUNITARIA 
RePartcaoFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 	 Processo tie cempra 	soucitaçao 

Emissào: 30.06.20 

Fontedeflecursos 	5 . 3120001 	CORONAVIRUS - COVID 19 RECURSO FEDERAL 

cADASTRO DC) FORNECEDOFVCREDOR 	 CNPJICPF 
16774 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE COSMOPOLIS 

	
11.337.750/0001- -, 

R FRANCISCO DE MARIO 777 JARDIM BELA 	COSMOPOLIS 
	

SP 131500C 

Evento: Empenho Ordinário 	UcAtaçãc: Näo se Aplica 

Item Eswdicagdo Valor Lqu4dado 
PAGANENTO 	CONFORNE 	TERMO 	DE 	C0LABORAçAO 	ENTRE 24.330,65 
PREFEITURA F SANTA CASA DE MISERICORDIA 

m 

Total RetençUes:  

Total Liquido: 	24 -330,65 

Obsfrrvaç&e 

Matricula: 5986 



Prefeitura Municipal de Cosmópotis 
CNPJ. 44.730.331/0001-52 

Rita. Dr. Campos Sales, 398- Centre - Cosrnópotis - Si' CEP.: 13.150-ODD 

NOTA DE EM PEN HO 	
Forte 19 3812-3000 Site cemopokssp.gev Lr 

N 9 do ooc'urnento: 2020 NE003231/000-ComUm 
	

Data de ErnIssão: 30.06.20 

Reparthçäo: SECRETARIA CE SAUDE COMUNITARTA 	Processo de compra: 	Ano 

FUNDO MUNICIPAL CE SAUDE 

Despesa 	U:nidad& 	Prograina deTrabaiho 	Natureza de Despesa 3.3.50.43.00 
4277. 	01.10.02 	10 301.0007.2.011 	SUBvENcOES SOCIAIS 

Fonts dc Recursos 05 	Codigo de ApIicac2o 3120001 CORONAVIRUS - COVID 19 RECURSO FE 

CACASTRO CO FORNECEDOP/CREDOR 	 CNPIJ/CPF 

16774 SANTA CASA OF MISERICORDIA DE COSMOPOLIS 
	

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

	
SF 13150000 

Eento Empenho-Ordinário 	LicitaçkNão se Aplica 
Coritrato; 	 Anot 	 N L 

	
/ 

TERMO CE COLAB0RAçA0 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL OF COSMOPOLIS E A SANTA CASA DE 
MISERICORCIA DE COSMOPOLIS COM A FINALIDADE DE 
EFETUAR 0 REPASSE CO RECURSO FINANCEIRO, PROVENIENTE 
DE TRANSFERENCIA FUNDO A FUNCO PARA COMBATE A 
PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS, CONSTANTE NA PORTARIA 
N o  1.448/2020/GM/MS, NA LEI FEDERAL 13.995/2020 E 
RECULAMENTADA FOR MEIO CA PORTARIA N o  
1.393/2020/CM/MS CONFORME LEI MUNICIPAL N o  4.139 E 
No 4.143 24.330, 65 

e 
TOTALGERAL: 	24.330, 65 

•..•. 	•.i 	I 	I :S.. I 

I 	 I 	- 

L.c 

a emlssao: 
7324 



:Comprovantes 

Comprovante de Remessa de TED 
via GovConta Caixa 

Operação realizada corn sucesso. 

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


