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GABINETE

LEI Nº 4.246, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.

“Institui e oficializa a rota turística no 
município de Cosmópolis. 

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de 
Cosmópolis aprovou, e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a criação de Rota 
Turística do Município de Cosmópolis, 
composta por:

I - Roteiro das águas funilenses: iniciada 
na saída municipal, na rotatória da 
Avenida Centenário Dr. Paulo de Almeida 
Nogueira, sentido Usina Ester. Seguindo 
pela CMS030, margeando o Ribeirão Três 
Barras, passando pela Ponte Amarela, que 
cruza o Rio Pirapitingui. Parada na Igreja 
São Paulo Apóstolo, onde fica exposto 
um Trenzinho Carreiro da Usina Ester. 
Continuando pela estrada municipal até 
chegar à Ponte de Ferro, que cruza o Rio 
Jaguari. Essa rota dá acesso a trilhas ao 
Poção e do Encanamento.

II - Roteiro do Quilombo: iniciada na 
CMS371, denominada Estrada Municipal 
Comendador Antônio Batistela, seguindo 
até o extinto bairro do Saltinho, que dá 
acesso à trilha da Cachoeira do Saltinho e 
ao Cristo da Fazenda Batistela, no Bairro 
Quilombo. 

III - Roteiro da Ponte de Ferro: iniciada 
na Ponte de Ferro, seguindo pela estrada 
CMS030, dando acesso à região onde estão 
localizados o Haras 3 Amigos, Pesqueiro do 
Marco e o Pesqueiro Escama de Prata. 

IV – Roteiro Divina Providência:  trecho 
do Caminho de Peregrinação da Divina 
Providência, que passa pelos pontos: 
Escola Alemã (G V Deutsche Eiche), 
Espaço de Eventos e Cachaçaria Rancho 
Fontana e o ARIE Matão. 
                   
§ 1º A Rota Turística de Cosmópolis 
abrange as regiões do Bairro Quilombo, 
Bairro do Saltinho, Usina Ester e Áreas 
Rurais. Abrange também a região dos rios 
que cruzam a cidade (Jaguari, Pirapitingui 
e Ribeirão Três Barras) e regiões de 
preservação ambiental.

§ 2º O Poder Executivo, por meio de 
Decreto, poderá incluir, automaticamente, 
as novas rotas e pontos turísticos a partir 
da data de publicação da lei.
   
Art. 2º A Rota Turística do Município 
Cosmópolis tem como base o 
desenvolvimento sustentável do potencial 
turístico e os seguintes objetivos:

I - Turismo local e regional;

II - O fortalecimento e ampliação do turismo, 
cultura e gastronomia;
III - Implantação de mecanismos de 

educação ambiental e incentivo aos 
empreendimentos, empreendedorismo 
turísticos;
IV - O incentivo à organização produtiva 
das comunidades locais relacionadas ao 
turismo, ao artesanato e a geração de novas 
fontes de emprego e renda.
   
Art. 3º São instrumentos da presente Lei, 
entre outros:

I - O zoneamento ambiental do Município de 
Cosmópolis;
II – Os eventos turísticos que poderão 
ocorrer e estejam constantes no Calendário 
Oficial do Município de Cosmópolis;
III - O Conselho Municipal de Turismo - 
COMTUR;
IV - A Secretaria Municipal da Indústria, 
Comércio, Turismo, Geração de Emprego e 
Renda;
V - As universidades, escolas técnicas, 
escolas estaduais, escolas municipais e 
escolas particulares que mantenham cursos 
relacionados na presente Lei;
VI - O Plano Diretor de Turismo.

Art. 4º A implantação das Rotas Turísticas 
de Cosmópolis poderão ter:

I - Identidade visual integrada;
II - Sinalização viária e turística padronizada;
III - Mobiliário urbano padronizado;
IV - Mobilidade espacial acessível a pessoas 
com deficiência e a todos os públicos;
V - Trânsito seguro de turistas em cada uma 
das rotas e nas demais áreas de interesse 
do Município;
VI - Material promocional impresso e digital 
identificado, incluindo folder específico e 
mapa turístico;
VII - Possibilidade de realização, ao longo 
das rotas, de manifestações artísticas em 
locais privados ou públicos, representativas 
das tradições e da cultura.
   
Art. 5º São considerados atrativos turísticos 
para efeitos da presente Lei, todos os locais 
com potencial turístico, por seu aspecto 
cultural, histórico, natural, gastronômico, 
relacionados ao ecoturismo e ao turismo 
rural, e de entretenimento no território 
abrangido pelo município disposto na 
presente Lei.
   
Parágrafo Único. Incluem-se no disposto ao 
“caput” deste artigo, os seguintes atrativos 
turísticos:
I - Represas e cachoeiras;
II - As lagoas, rios, lagos, trilhas, cascatas, 
represas, morros e matas;
III - As reservas, parques ambientais, 
incluindo áreas de APA;
IV - As obras inclusas no Patrimônio 
Histórico e Cultural de âmbito municipal;
V - Os empreendimentos de cunho turístico, 
cultural e tecnológicos.
   
Art. 6º Fica o Poder Público autorizado 
a firmar parcerias com universidades, 
entidades do terceiro setor e com a iniciativa 
privada a fim de apoiar as atividades da 
Rota Turística do Município de Cosmópolis, 
na forma da Lei.

Parágrafo Único. Reconhece-se como 
atividades integrantes do disposto no 

“caput”, todas as de cunho turístico que 
envolva os temas relacionados na presente 
Lei e que atendam ao disposto no artigo 2o 
desta Lei.
   
Art. 7º Esta Lei será regulamentada através 
de Decreto Municipal expedido pelo chefe 
do Poder Executivo. 
   
Art. 8º Esta Lei entra em vigor após decreto 
em sua data de publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 

2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

LEI Nº 4.247, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.

“Autoriza o Poder Executivo a adquirir     veículo.”

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito Municipal de Cosmópolis, no uso de 
suas atribuições que lhe são conferidas por Lei,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Cosmópolis, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, 
nos termos do artigo 73, inciso XVI, da 
Lei Orgânica do Município de Cosmópolis, 
autorizado a adquirir 1 (um) veículo de 
passeio de 5 (cinco) lugares, que será 
utilizado pela área relativa a Convênios.
                       
Art. 2º As despesas decorrentes com 
a aplicação da presente Lei, correrão 
por conta das seguintes dotações:

-Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano:
01.03.01.15.451.0003.2.002.4.4.90.52

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor 
na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 

2021.
  
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR

PREFEITO MUNICIPAL

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

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete
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LEI Nº 4.248, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

“Dispõe sobre autorização ao Poder Executivo 
Municipal para celebrar convênio com a Santa 
Casa de Misericórdia de Cosmópolis, visando a 
prestação de serviços de Saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS” 

 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, Prefeito Municipal de 
Cosmópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 

 
CONSIDERANDO, que o Convênio nº 001/2019, celebrado com a Santa de 
Casa de Misericórdia que visa a assistência à Saúde no âmbito do SUS, terá 
sua vigência encerrada em 09 de janeiro de 2022; 

 
CONSIDERANDO,  que a saúde é um direito de todos, devendo ser 
garantido por meio de políticas públicas, nos termos da Constituição Federal; 

 
CONSIDERANDO, que o Município de Cosmópolis detém a gestão plena do 
SUS, e que os serviços contratados não podem sofrer interrupção;  

 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cosmópolis, aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar convênio 

com a Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, para fins de manter em regime de 
cooperação mútua entre os convenentes, um programa de parceria na assistência à 
saúde no campo da Assistência Médica Hospitalar e Ambulatorial, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

 
  Art. 2º Os serviços conveniados, compreendem a Assistência Médica à 
população da cidade de Cosmópolis, visando a execução dos serviços de urgência e 
emergência de Pronto Socorro 24 horas, maternidade, internações hospitalares, 
internações em unidade de terapia intensiva, procedimentos médicos de outros 
profissionais e serviços de apoio, cirurgias de urgência e emergência, além de cirurgias 
eletivas de baixa e média complexidade. 
 

Art. 3º O convênio previsto nesta Lei, tem como finalidade garantir o 
atendimento da população do Município de Cosmópolis a assistência à saúde no campo 
da assistência médica hospitalar, mediante observância do Decreto Municipal nº 5.039 de 
26 de abril de 2017, que dispõe sobre normas relativas à celebração de convênios, 
termos de cooperação, ajustes e outras avenças. 
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Parágrafo Único. O pagamento do objeto deste convênio poderá ser 
suspenso, se ficar caracterizado o descumprimento das metas estabelecidas no Plano de 
Trabalho e nas demais obrigações exigidas no Decreto Municipal acima mencionado. 

 
Art. 4º Fica o município de Cosmópolis autorizado conforme Termo de 

Convênio, a realizar o repasse financeiro mensalmente, pela prestação dos serviços 
objeto do convênio. 

 
Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por 

conta dos seguintes elementos econômicos: 
01.10.01.10222.00072.002000.3.3.90.39.99.00.00 e 
01.10.02.10302.00072.012000.3.3.90.39.99.00.00, provenientes de recursos próprios e ou 
repasses do Sistema Único de Saúde, suplementadas se necessário. 

 
Art. 6º As obrigações da avença são aquelas descritas na Minuta de 

Convênio anexa, parte integrante desta lei. 
 

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.  
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 2.021. 
 
 
 

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

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

Rodrigo Bueno 
Secretário Especial de Chefia de Gabinete 
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TERMO DE CONVÊNIO  

  

Convênio de assistência à saúde, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de 

Cosmópolis, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e a Santa Casa de 

Misericórdia de Cosmópolis. 

 

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Cosmópolis, com sede na Rua Doutor 

Campos Salles, 398, Centro, inscrita no CNPJ sob o n.º44.730.331/0001-52, por intermédio neste 

ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal Sr. ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 

brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº xxxxxx, e inscrito no CPF/MF 

nºxxxxxxx, residente e domiciliada na Rua xxxxxxxxxxx, nesta cidade, doravante denominada 

CONVENENTE e de outro lado a Santa Casa de Misericórdia de Cosmópolis, CNPJ sob o n.º 

11.337.750/0001-70, CNES 9639659,  por intermédio de seu presidente SR. MAURICIO 

DUARTE brasileiro, casado, portador da célula de identidade n.º M3.036.266, SSP/MG, e do 

CPF/MF n.º 492.072.376-87, residente e domiciliado na Rua Dois 220, Vista do Sol, Belo 

Horizonte/MG, CEP: 31.990-600, doravante denominado  CONVENIADA, tendo em vista o que 

dispõe sobre a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis federais 

n.º 8080/9, 8142/90, e Lei Federal n.º 8666/93, somada a Portaria GM/MS 3123/2006, bem como 

o Decreto Municipal nº 5.039/2017, tem entre si, justo e acordado, o presente Convênio de 

assistência integral à saúde, na forma e nas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DO OBJETO 

O presente convênio tem por objeto integrar a CONVENIADA ao Sistema Único de Saúde – SUS 

e definir a sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde 

consistentes na prestação de serviços médico-hospitalares de urgência e emergência de pronto 

socorro 24 horas, adultos e infantil, Maternidade, de internação de baixa e média complexidade 

em caráter de urgência e emergência, cirurgias e serviços de pronto atendimento de urgência e 

emergência adulto, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes que integram a 

região de saúde na qual a CONVENIADA está inserida, e conforme Plano Operativo anexo. 
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§ 1º - Os serviços ora conveniados encontram-se descritos no Plano Operativo Anual – POA, 
que integra o presente CONVÊNIO, para todos os efeitos legais. 
 
§ 2º - Os serviços ora conveniados estão referidos a uma base territorial populacional do 
Município de Cosmópolis e sua região, os quais serão realizados com base nas indicações 
técnicas do planejamento da saúde, mediante compatibilização das necessidades da demanda e a 
disponibilidade de recursos financeiros do Ministério da Saúde, através do SUS. Bem como 
recursos financeiros próprios do MUNICÍPIO, observando, no entanto, os princípios da 
universalidade e da equidade do atendimento previsto no SUS. 

 

§ 3º Os serviços ora CONVENIADOS compreendem a utilização, pelos usuários do SUS, da 
capacidade instalada da CONVENIADA, incluídos os equipamentos médico-hospitalares, de 
modo que a utilização desses equipamentos para atender clientela particular, incluída a 
proveniente de convênios com entidades privadas será permitida desde que mantida a 
disponibilidade de sua utilização em favor da clientela universalizada em, pelo menos, 60% 
(sessenta por cento) dos leitos ou serviços prestados e, atingidas as metas de produção 
discriminadas no Plano Operativo que integra o presente convênio. 

 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Na execução do presente convênio, os partícipes deverão observar as 
seguintes condições gerais: 

 

I - o acesso ao SUS se faz em atendimentos urgência e emergência; 
 

II - todas as ações e serviços executados no âmbito deste convênio não oferecerão ônus para o 
usuário em qualquer hipótese; 
 

III - os atendimentos serão realizados de modo humanizado, de acordo com a Política Nacional 
de Humanização do SUS; 
 
IV - os protocolos técnicos de atendimentos adotados terão como referência os estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde e pelos Gestores Estadual e Municipal; 
 
V - o estabelecimento de metas e indicadores de qualidade para todas as atividades de saúde 
decorrentes desse convênio; 
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VI - a CONVENIADA disponibilizará instalações físicas e todos os documentos necessários à 
equipe de técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, que estarão fazendo o acompanhamento “in 
loco” de todos os procedimentos técnicos e Administrativos necessários ao bom desempenho do 
presente CONVÊNIO, enquanto perdurar o mesmo, através das Auditorias, Vigilância em 
Saúde; 
 
VII - a CONVENIADA se responsabiliza a realizar o lançamento dos procedimentos descritos 
através da Tabela SIGTAP utilizando os valores e serviços descritos; 

    
VIII– a CONVENIADA deverá cumprir obrigatoriamente o quantitativo de Recursos Humanos 

destinado no POA; 

 
DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS DO MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Para cumprimento do objeto deste Instrumento, o MUNICÍPIO 
obriga-se a cumprir ao disposto abaixo: 
 

I - elaborar o Plano Operativo Anual, considerando as necessidades de atendimento e a 
capacidade operativa da CONVENIADA; 
 

II - acompanhar, controlar e fiscalizar a execução das ações e serviços conveniados;  
 
III - analisar e acompanhar a produção da CONVENIADA, comparando-a com as metas do 
Plano Operativo Anual em relação aos resultados alcançados e os recursos financeiros 
repassados, através da prestação de contas mensal; 
 
IV - efetuar transferência de recursos na forma estabelecida neste Instrumento; 
 

V - alimentar, mensalmente, os sistemas de informações da Secretaria de Estado de Saúde de São 
Paulo e do Ministério da Saúde, necessários para o acompanhamento do Plano Operativo Anual 
através da produção realizada pela CONVENENTE; 
 

VI - identificar mudanças epidemiológicas que impliquem em alterações do Plano Operativo 
Anual; 
 

VII - dispor de serviço de Controle e Avaliação municipal para a devida autorização de 
procedimentos; 
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DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 
 
CLÁUSULA QUARTA – São obrigações da CONVENIADA: 
 
I - aplicar os recursos financeiros provenientes deste convênio, integralmente na 
CONVENIADA, que por sua vez, aplicará em serviços destinados ao SUS; 
 
II - manter afixado, em local visível aos seus usuários, cartaz que especifique sua condição de 
estabelecimento integrante da Rede SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição; 
 
III - notificar o MUNICÍPIO sobre qualquer dificuldade na realização da prestação dos serviços 
credenciados e apresentando as soluções encontradas para estas dificuldades, visando a não 
interrupção da assistência; 
 
IV - encaminhar ao MUNICÍPIO para Prestação de Contas mensal, nos prazos estabelecidos, 
os seguintes documentos: 
 
a) Relatório mensal das atividades mensais desenvolvidas, demonstrando a execução do 
convênio, até o dia 30 (tinta) de mês subsequente à realização dos serviços, conforme definido 
em contrato; 
 
b) Faturas, notas, RH, e demais documentos referentes aos serviços efetivamente prestados, 
(prestação de contas), até o dia 30(trinta) do mês subsequente à realização dos serviços; 
 
c) Manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), o Sistema de 
Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado 
(SIHD), Sistema de Comunicação de Internação Hospitalar (CIH) ou outro sistema de 
informações que venha a ser implantado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
V - exclui-se a responsabilidade da CONVENIADA, seus médicos e ou funcionários, no 
eventual atendimento de casos de alta complexidade para os quais a mesma não esteja 
credenciada e inexista no seu serviço, sendo necessário estabilização do quadro até a 
transferência para Retaguarda CROSS. 
 

VI - Não será obrigação da CONVENIADA a prestação de serviços de especialidades ou 
serviços credenciados junto ao SUS e não autorizados pelo MUNICÍPIO, bem como aqueles 
que a CONVENIADA não possuir e que estejam dentro dos protocolos de serviços SUS e/ou 
que não façam parte integrante do objeto do presente convênio. 
 
VII - manter sempre atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo médico, pelo prazo 
mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados os prazos previstos em lei; 
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VIII - não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o usuário para fins de experimentação; 
 

IX - atender os usuários com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo 
sempre a qualidade e equidade na prestação dos serviços; 
 

X - justificar ao usuário, o seu representante e ao MUNICÍPIO, por escrito, as razões da 
decisão técnica alegada da decisão de não realização de qualquer ato não previsto neste 
CONVÊNIO; 
 

XI - permitir a visita ampliada ao usuário do SUS internado, diariamente, respeitando-se a 
rotina do serviço, por período mínimo de 01 (uma) hora. 
XII - esclarecer os usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos; 
XIII - respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo 
nos casos de iminente risco de morte ou obrigação legal; 
 
XIV - garantir a confidencialidade dos dados e informações dos usuários; 
 
XV - assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, por 
ministro de culto religioso; 
 
XVI - manter em pleno funcionamento a CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, 
encaminhando relatórios mensais à Secretária Municipal de Saúde para acompanhamento; 
 
XVII - instalar, no prazo previsto para cada caso, qualquer outra comissão que venha a ser criada 
por lei ou norma infra-legal, bem como a emissão dos seus relatórios previstos, à Secretária 
Municipal de Saúde. 
 

XVIII - notificar o MUNICÍPIO, através da Secretaria Municipal de Saúde, de eventual 
alteração de seus Estatutos ou sua Diretoria, enviando-lhe, no prazo de 30 (trinta) dias, contados 
a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos; 
 
XIX - a CONVENIADA deverá ter efetiva participação nos comitês municipais de vigilância 
instalados, como mortalidade materna e infantil. 
 
XX - a CONVENIADA obriga-se a colaborar com as equipes de Vigilância à Saúde do 
Município, e com os órgãos representativos de classe de trabalhadores da área da saúde. 
 
XXI - Fornecer aos usuários internados e tão somente a estes, relatório do atendimento prestado, 
quando solicitado por escrito, no prazo estipulado, com os seguintes dados: 
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a) Nome do usuário; 
 
b) Nome do hospital; 
 
c) Localidades (Estado/Município); 
 
d) Motivo da internação; 
 
e) Data da internação; 
 
f) Data da alta; 
 

g) Tratamento realizado, resultados de exames, condição de alta e orientações pós alta; 
 
h) Tipo de Órtese, Prótese, material e Procedimentos Especiais utilizados, fornecendo suas 
especificações e, quando possível, sua marca; 
 
i) Diagnóstico pelo Código Internacional de Doenças (CID) na versão vigente à época da alta; 
 
Parágrafo único – O cabeçalho do relatório de atendimento fornecido ao usuário deverá conter 
o seguinte esclarecimento: “Esta conta deverá ser paga com recursos públicos provenientes de 
seus impostos e contribuições sociais, sendo expressamente vedada a cobrança, diretamente do 
usuário, de qualquer valor e a qualquer título”. 
 

XXII - A CONVENIADA deverá planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar a execução 
das atividades de prestação de serviço médico assistenciais em sistema hospitalar e de 
emergência; 
 
XXIII – Poderá a CONVENIADA, para a execução dos serviços de que trata o presente 
CONVÊNIO, fica a CONVENIADA autorizada, se necessário, a firmar contato com empresas 
visando o atendimento efetivo eficaz.  

 
XXIV - A CONVENIADA deverá prover recursos diagnósticos e terapêuticos para atendimento 
a toda clientela do SUS (Sistema Único de Saúde) em baixa e média complexidade. Para a 
integralidade do atendimento, a Santa Casa deverá dispor de serviços de CME (Central de 
Materiais e Esterilização), Agência Transfusional, Laboratório de Análises Clínicas, Serviço de 
Diagnóstico por Imagem, Laboratório de Patologia, Serviço Social, Serviço de Nutrição e 
Dietética, Serviço de Segurança, Sistema Informatizado com reconhecimento da SIGTAP e 
demais áreas de apoio. 
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DO PLANO OPERATIVO ANUAL - POA 
 
CLÁUSULA QUINTA - O POA, parte integrante deste convenio e as condições de sua eficácia, 
foram elaborados pelo MUNICÍPIO, com base na Portaria GM/MS n° 3123 de 07 de dezembro 
de 2006, contendo: 

 

I - todas as ações e serviços deste convenio; 
 

II - a estrutura tecnológica e a capacidade instalada; 
 
III - definição das metas físicas das internações hospitalares,  atendimentos de urgência e 
emergência dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, com os seus quantitativos e fluxos de 
referência; 
 

IV - definição das metas de qualidade; 
 

V - descrição das atividades de aprimoramento e aperfeiçoamento da gestão hospitalar, em 
especial aquelas referentes: 
 
 

a) A prática de atenção humanizada aos usuários, de acordo com os critérios definidos 
pelo MUNICÍPIO e a CONVENIADA; 
b) Ao trabalho de equipe multidisciplinar; 
c) o incremento de ações de garantia de acesso, mediante o complexo regulador de 
atenção à saúde; 
 

Parágrafo único - O POA será avaliado ANUALMENTE, podendo sofrer alterações, sempre 
que necessárias, para melhor atendimento da assistência. 

 

DAS ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO 
 
CLÁUSULA SEXTA - Para atender ao objeto deste CONVÊNIO, a CONVENIADA 
se obriga a realizar internação: 
 

I - internação de urgência; 
 

§ 1º - A internação de urgência, será efetuada com o acesso do usuário ao Pronto Socorro Geral 
da CONVENIADA sem a exigência prévia de apresentação de qualquer documento. 
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§ 2º - Nas situações de urgência ou de emergência, o médico da CONVENIADA procederá ao 
exame do usuário e avaliará a necessidade de internação e, considerando necessária, irá realizá-
la emitindo laudo médico que será enviado no prazo de 02 (dois) dias úteis ao MUNICÍPIO, 
para requerer emissão de A.I.H – Autorização de Internação Hospitalar, em igual prazo. Caso o 
auditor venha a questionar a internação, ouvir-se-á a CONVENIADA no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, emitindo-se parecer conclusivo em mais 02 (dois) dias úteis. 

 
 

DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Para o cumprimento do objeto deste CONVÊNIO, a conveniada 
deverá disponibilizar estrutura física e tecnológica, que atenda as metas pactuadas no Plano 
Operativo Anual – POA (ANEXO I), e que compreenderão: 
 

I - a assistência integral à saúde, que consiste em: 
 

a) atendimento médico e multiprofissional (assistência social, assistência farmacêutica, de 
enfermagem, de nutrição, e outras, quando indicadas), com a realização de todos os 
procedimentos específicos necessários para cada área, existentes no hospital da 
CONVENIADA.  
 

b) Serviços de apoio diagnóstico e terapêutico. 
 

II - assistência técnico-profissional e hospitalar, que consiste em: 
 

a) todos os recursos disponíveis na instituição CONVENIADA, de diagnóstico e tratamento 
necessários ao atendimento dos usuários do SUS, desde que estes recursos sejam credenciados 
ou habilitados e autorizados pelo MUNICÍPIO; 
 
b) encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocômios necessários; 
c) utilização de sala de cirurgia e de materiais e serviços do centro cirúrgico e instalações 
correlatas; 
 

d) medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados (desde que 
padronizados pela CONVENIADA); 
 
e) serviços de enfermagem; 
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f) serviços gerais; 
 
g) fornecimento de roupas hospitalares; 
 
h) alimentação com observância nas dietas prescritas. 
 

DA INTERNAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO EXERCIDO 
PELO MUNICÍPIO 

 
CLÁUSULA OITAVA - No tocante à internação e ao acompanhamento do usuário, serão 
cumpridas as seguintes normas: 

 

I - os usuários serão internados em enfermaria ou quarto com o número máximo de leito previsto 
nas normas técnicas para hospitais; 
 

II - é vedada a cobrança do usuário por serviços médicos, hospitalares e outros complementares 
para assistência devida ao mesmo; 
III - nas internações de gestantes, crianças, adolescentes, pessoas portadoras de deficiência e 
pessoas com mais de 60 anos, é assegurada a presença de acompanhante, em tempo integral, no 
hospital, podendo a CONVENIADA sendo obrigatório a garantia da alimentação dos mesmos e 
estrutura mínima de manutenção do acompanhamento, excerto em casos de contagio e doenças 
infecciosas. 
 

IV - Sem prejuízo do acompanhamento da fiscalização e da normativa suplementar, exercidos 
pelo MUNICÍPIO sobre a execução do objeto deste CONVÊNIO, os conveniados reconhecem 
a prerrogativa de controle e auditoria nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do 
SUS, ficando certo que eventual alteração decorrente de tais competências normativas, poderá 
ser objeto de termo aditivo específico ou de notificação dirigida à CONVENIADA. 
 

 
DOS VALORES E DESEMPENHO QUANTITATIVO 

 
CLÁUSULA NONA – O valor mensal do convênio é de R$1.800.091,19 (hum milhão, 
oitocentos mil, noventa e um reais, e dezenove centavos), correspondendo a um valor total de 
R$21.601.094,28 (vinte e um milhões, seiscentos e um mil, noventa e quatro reais, e vinte e oito 
centavos) para o período de 12 (doze) meses, correspondentes a remuneração dos serviços 
pactuados no POA, e será repassado de forma fixa e integral pelo município à conveniada, 
independentemente da produção, limitado ao teto físico-financeiro estipulado no POA. 
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§ 1º - Os valores serão repassados de forma fixa e integral à CONVENIADA, pelo 
MUNICÍPIO, devendo a CONVENIADA apresentar relatório de produtividade mensalmente. 

 
§ 2º - Verificando-se diferenças de produção (extra-tetos financeiro) em até 10% (dez) da 
produção (meta financeira) devidamente autorizada da CONVENIADA, se compromete o 
MUNICÍPIO em compensar a CONVENIADA em até 30 (trinta) dias, após avaliação pela 
Comissão de Acompanhamento do Convênio. 
 
§ 3º - Determina-se que caso a CONVENIADA apresente variação percentual superior as 
previstas no Plano Operativo Anual, por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses 
alternados, poderá ser criada comissão com 3 integrantes da CONVENIADA e 3 integrantes do 
MUNICIPIO para analise das prestação de contas e metas do Plano Operativo 

 

§ 4º – As informações digitalizadas e enviadas ao MUNICÍPIO deverão estar em consonância 
com o sistema do Ministério da Saúde e suas Portarias; SIHD – Sistema de informação 
Hospitalar e SIA – Sistema de Informação Ambulatorial, CIHA -Comunicação de Internação 
Hospitalar; 

 

§ 5º - O MUNICÍPIO terá a discricionariedade de mobilizar os recursos financeiros deste 
CONVÊNIO entre as áreas de atenção à saúde (hospitalar) da CONVENIADA, conforme a 
carência fática em que se encontrar cada uma delas, devidamente fundamentada pelo 
MUNICÍPIO. 

 

DO DESEMPENHO QUALITATIVO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – Pelo desempenho qualitativo, comprovadamente realizado, de acordo 
com o estabelecido no Plano Operativo Anual, a CONVENIADA receberá do MUNICÍPIO os 
valores compactuados presente CONVÊNIO, em conformidade com as metas quantitativas e 
qualitativas. 
 
§ 1º - Nos casos fortuitos em que a CONVENIADA, não atinja as metas pactuadas, por razões 
alheias a sua vontade, poderá ser criada a Comissão de Acompanhamento do POA com 
integrantes da CONVENIADA de forma igualitária do MUNICIPIO, no qual deverá dar 
parecer. 

 

§ 3º - O cumprimento das metas qualitativas, estabelecidas no Plano Operativo Anual, deverá 
ser constatado pela Comissão de Acompanhamento do CONVÊNIO, através de pelo menos 2 
(dois) de seus integrantes na forma paritária. 
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DAS ORIGENS DOS VALORES PACTUADOS NESTE 
CONVÊNIO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - As despesas deste convênio serão atendidas pelo 
MUNICÍPIO através da dotação orçamentária da saúde: Secretaria Municipal de Saúde – 
Convênio para Assistência Hospitalar.   

 

I - O valor mensal expresso no §4º da cláusula nona, terão seus pagamentos provenientes de 
recursos próprios do MUNICÍPIO, e sofrerão atualização com periodicidade anual, 
considerando a dotação orçamentária e tomando-se por base de reajuste o índice do IPCA 
(Índice de Preços do Consumidor Amplo), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 
IBGE. 

 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS DO MINISTÉRIO DA 
SAÚDE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - As despesas dos serviços realizados por força deste 
CONVÊNIO, ocorrerão no presente exercício, à conta de dotação Municipal que teve origem 
financeira do Ministério da Saúde e que será repassado. 

 
 

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PELO MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - As despesas dos serviços realizados por força deste 
CONVÊNIO, nos termos e limites constantes das cláusulas nona e décima, correrão no presente 
exercício à conta de dotação consignada no orçamento do MUNICÍPIO. 

 
Parágrafo único - Nos exercícios financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações 
próprias que forem aprovadas, para os mesmos, no orçamento do MUNICÍPIO. 

 

DOS OUTROS RECURSOS FINANCEIROS 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além dos recursos financeiros destacados neste 
CONVÊNIO, sob responsabilidade orçamentária do MINISTÉRIO DA SAÚDE/FUNDO 
NACIONAL DE SAÚDE, da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE e do MUNICÍPIO, 
essas três esferas de governo poderão repassar à CONVENIADA, recursos complementares 
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próprios ou de dotações orçamentária, mediante eventuais termos aditivos que se integrarão ao 
presente CONVÊNIO para todos os efeitos, com consignação das épocas, valores e formas dos 
repasses devidos em função do desenvolvimento tecnológico, do grau de complexidade da 
assistência prestada, da introdução e adequação de novas tecnologias e do desempenho e 
produção assistencial e gerencial, de qualidade e humanização. 

 

DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS E DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Os valores estipulados neste CONVÊNIO serão pagos da 
seguinte forma: 
 

a) - O MUNICÍPIO efetuará repasse a CONVENIADA mediante apresentação das respectivas 
notas fiscais, nas condições abaixo: 
b) - Pagar o repasse de 100% (cem por cento) do valor descrito na cláusula nona; 
 

I - a CONVENIADA apresentará, mensalmente, ao MUNICÍPIO, as faturas e os documentos 
referentes aos serviços conveniados efetivamente prestados, obedecendo, para tanto, o 
procedimento e os prazos estabelecidos pelo Ministério da Saúde; 
 

II - os laudos referentes à internação serão obrigatoriamente visados pelos órgãos competentes 
do SUS através do MUNICÍPIO; 
 

III - para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de 
pagamento, será entregue à CONVENIADA recibo assinado ou rubricado pelo servidor do 
MUNICÍPIO no serviço de protocolo da Secretaria Municipal de Saúde; 
 

IV - as contas rejeitadas pelo serviço de processamento de dados, ou pela conferência técnica e 
administrativa do MUNICÍPIO, serão devolvidas à CONVENIADA para as correções 
cabíveis, devendo ser reapresentadas no prazo estabelecido entre as partes. O documento 
representado será acompanhado do correspondente documento original, devidamente inutilizado 
por meio de carimbo, quando cabível, com recibo assinado e rubricado pelo servidor do 
MUNICÍPIO, no serviço de protocolo da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 

V - as contas rejeitadas quanto ao mérito, serão objeto de análise pelos órgãos de avaliação e 
controle do SUS; 
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DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONVENIADA 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - A CONVENIADA é responsável pela indenização de 
qualquer possível dano causado aos usuários decorrentes de sua ação ou omissão voluntária, 
negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus funcionários, profissionais 
contratados ou prepostos a qualquer título, ficando assegurado à CONVENIADA, o direito de 
regresso. 

 

§ 1º - A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste CONVÊNIO, pelo MUNICÍPIO 
ou pelos órgãos competentes do SUS, não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONVENIADA, nos termos da normatização referente a licitações e convênios administrativos 
e demais legislação existente. 

 

§ 2º - A responsabilidade de que trata esta Cláusula, estende-se aos casos de danos causados por 
prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11/09/90 (Código de Defesa do 
Consumidor). 

 

DOS INSTRUMENTOS DE CONTROLE 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Para acompanhamento do cumprimento deste Instrumento, 
poderá ser constituída uma Comissão de Acompanhamento específica, com o objetivo de avaliar 
o nível de desempenho da CONVENIADA, relativo às metas contidas no Plano Operativo 
Anual. 

 

§ 1º - A composição desta Comissão será constituída por 3 (três) representantes do MUNICÍPIO 
e 3 (três) representantes da CONVENIADA. 

 

§ 2º - As atribuições desta Comissão serão a de acompanhar eventuais analises, aumentos de 
serviços no objeto do contrato a execução do presente convênio. 

 

§ 3º - A Comissão de Acompanhamento do convênio poderá ser criada pela SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE do MUNICÍPIO, cabendo à CONVENIADA, indicar os seus 
representantes, mediante a resposta por oficio solicitado pela secretaria. 

 

§ 4º - No caso de qualquer das partes deixarem de apresentar seus representantes no prazo 
previsto, a Secretaria Municipal de Saúde indicará os membros e o Prefeito homologará a 
composição da Comissão de Acompanhamento, dando início a suas atividades normais. 
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§ 5º - Qualquer alteração posterior na composição dessa Comissão, deverá ser comunicada à 
Secretaria de Municipal de Saúde e homologada pelo Prefeito. 

 

 

§ 6º - Os membros da Comissão deverão se reunir sempre que solicitada pela as partes. 

 

§ 7º - A CONVENIADA e o MUNICIPIO ficam obrigados a fornecer à Comissão de 
Acompanhamento, todos os documentos e informações necessárias ao cumprimento de suas 
finalidades. 

 

§ 8º - A existência da Comissão mencionada nesta Cláusula, não impede nem substitui as 
atividades próprias do Componente Municipal do Sistema Nacional de Auditoria (federal, 
estadual, municipal) do SUS. 

 

DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS RECURSOS DO MINISTÉRIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O não cumprimento pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE e 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE da obrigação de repassar os recursos correspondentes 
aos valores constantes deste CONVÊNIO ou aditivos, de acordo com o parágrafo primeiro da 
cláusula nona, que lhe couber, transfere para o MUNICÍPIO a obrigação de pagar os serviços 
ora conveniados, os quais são de responsabilidade do MINISTÉRIO DA SAÚDE e 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE pelo acordo Tripartite pactuado. 

 

DOS RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – O MUNICÍPIO efetuará os pagamentos por ele assumidos 
neste CONVÊNIO, com a provisão orçamentária através de seus recursos próprios, observando 
os valores que lhe couberem conforme a clausula nona, sendo estes a contra partida municipal 
do Incentivo Permanente de Custeio do Funcionamento do Pronto Socorro e Termo e os valores 
referentes ao IVDH de acordo com o estabelecido na cláusula décima. 

DA EXECUÇÃO DO CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - A execução do presente CONVÊNIO será avaliada pelos órgãos 
competentes do SUS e do MUNICÍPIO, mediante procedimentos de supervisão indireta ou 
local, os quais observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste 
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CONVÊNIO, a verificação do movimento das internações e de quaisquer outros dados 
necessários ao controle e avaliação dos serviços prestados. 

  

§ 1º - Poderá, em casos específicos e a critério do MUNICÍPIO, ser realizadas auditorias 
especializadas. 

 

§ 2º - O MUNICÍPIO poderá vistoriar as instalações da CONVENIADA mediante 
agendamento para verificar se as mesmas condições técnicas básicas tiveram prosseguimento 
por parte da CONVENIADA, comprovadas por ocasião da assinatura deste CONVÊNIO 
através dos membros da Comissão de Acompanhamento. 

 

§ 3º - A fiscalização exercida pelo MUNICÍPIO sobre serviços conveniados, não eximirá a 
CONVENIADA da sua responsabilidade para com os usuários e terceiros, decorrente da ação, 
omissão, culpa ou dolo na execução do CONVÊNIO. 

 

§ 4º - A CONVENIADA facilitará, ao MUNICÍPIO, o acompanhamento e a fiscalização 
permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos requeridos para tal fim. 

 

§ 5º - Em qualquer hipótese, é assegurado à CONVENIADA, amplo direito de defesa perante o 
MUNICÍPIO quanto as suas observações e decisões, nos termos das normas gerais da lei 
federal de licitações e convênios administrativos, podendo ainda, realizar a interposição de 
recursos. 

 

DOS SERVIÇOS NÃO CREDENCIADOS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – De acordo com a capacidade instalada da 
CONVENIADA, esta irá utilizar-se de seus recursos existentes, mesmo que não credenciados, 
para atendimento aos usuários do SUS., Excetuando os casos de urgência, os quais serão 
realizados sem a necessidade de prévia autorização, sendo que, esses procedimentos, serão 
remunerados pelo MUNICÍPIO, nas mesmas bases e condições estabelecidas neste 
CONVÊNIO, observando os protocolos entre as partes. 

 
 
DAS PENALIDADES 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - A inobservância, pela CONVENIADA, de cláusula 
ou obrigação constante deste CONVÊNIO, ou de dever originado de norma legal ou 
regulamentar pertinente, motivará o MUNICÍPIO, garantido o prévio e amplo direito de defesa 
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da CONVENIADA, aplicar em cada caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da 
Lei Federal nº. 8666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto no parágrafo 2º do 
artigo 7º. da Portaria do Ministério da Saúde nº. 1286/93, que são: 

 

I - advertência; 
 

II - suspensão temporária de participar em licitação e novos convênios com a municipalidade e 
impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
 
III - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração, enquanto 
perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida a Administração 
dos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea 
anterior; 
 
IV - multa a ser cobrada no percentual de 01% (um por cento) do valor do repasse mensal; 
 

§ 1º - A imposição das penalidades previstas nesta cláusula, dependerá da gravidade do fato 
ocorrido que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que 
ele ocorreu, e dela será notificado pessoalmente a CONVENIADA. 

 

§ 2º - Da aplicação das penalidades a CONVENIADA, esta terá o prazo de 30 (trinta) dias úteis, 
a partir da data da sua intimação pessoal para interpor recurso dirigido diretamente ao 
MUNICÍPIO. 

DA RESCISÃO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - A rescisão obedecerá às disposições contidas nos 
artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8666/93, com suas alterações posteriores. 

 

§ 1º - Na hipótese de rescisão, caso a interrupção das atividades em andamento puder ensejar 
qualquer prejuízo a seus possíveis usuários, será observado e mantido os trabalhos pelo prazo de 
120 (cento e vinte) dias para ocorrer a efetiva interrupção dos serviços, não elidindo o 
pagamento pelo MUNICÍPIO dos serviços prestados pela CONVENIADA. Neste período de 
120 (cento e vinte) dias, caso a CONVENIADA venha a negligenciar a prestação dos serviços 
ora convencionados, a multa poderá ser duplicada, levando-se em consideração os resultados 
ocasionados por sua negligência. 
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§ 2º - Poderá a CONVENIADA, rescindir o presente CONVÊNIO no caso de descumprimento, 
do MUNICÍPIO, de suas obrigações aqui previstas, em especial, no caso de atraso superior a 30 
(trinta) dias dos pagamentos devidos pelo MUNICÍPIO. Caberá a CONVENIADA notificar o 
MUNICÍPIO, formalizando a rescisão que deverá ser devidamente fundamentada, informando 
o fim imediato da prestação dos serviços conveniados imediatamente, a partir do recebimento da 
notificação por parte do MUNICÍPIO. 

 

§ 3º - O presente instrumento de CONVÊNIO rescinde todos os convênios e seus consequentes 
termos aditivos anteriormente celebrados entre a CONVENIADA, o MUNICÍPIO que tenham 
como objeto a prestação de serviços de assistência à saúde; 

 

§ 4º - A CONVENIADA, fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de usuário 
amparado pelo SUS, na hipótese de rescisão deste CONVENIO, respeitando-se a continuidade 
dos serviços nos 120 (cento e vinte) dias seguintes da data da notificação de rescisão, 
excetuando-se situações de força maior e caso fortuito, a exemplo de calamidade pública, grave 
ameaça de ordem interna ou a situações de urgência ou emergência. 

 
 

DOS RECURSOS PROCESSUAIS 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - Do ato de aplicação de penalidade prevista neste 
CONVÊNIO, ou de sua rescisão praticados pelo MUNICÍPIO, cabe recurso no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a contar da intimação pessoal do ato à CONVENIADA que, por sua vez, em 
caso de Indeferimento do recurso, caberá interposição de novo recurso de reexame, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, pessoal, da decisão do primeiro recurso à 
CONVENIADA. 

§ 1º - Da decisão do MUNICÍPIO de rescindir o presente CONVÊNIO, cabe inicialmente 
pedido de reconsideração, devidamente fundamentado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da 
data da intimação pessoal do ato à CONVENIADA, pedido este, que não suspenderá o prazo 
para a interposição do recurso expresso no caput. 

 

 

§ 2º - Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do § 1º, o MUNICÍPIO deverá 
manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe liminarmente 
eficácia suspensiva, desde que o faça motivadamente, diante de razões de interesse público. 
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DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - O prazo de vigência do presente CONVÊNIO será de 
60 (sessenta) meses, tendo por termo inicial a data de 09/01/2022. 
Parágrafo único – A continuação da prestação de serviços nos exercícios financeiros 
subsequentes ao presente, respeitando o prazo de vigência do presente CONVÊNIO, estipulado 
no caput, fica condicionada à aprovação de dotação orçamentária própria para as referidas 
despesas, as quais têm origem no envio financeiro do MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE e no recurso financeiro próprio do MUNICÍPIO. 

 
 
DAS ALTERAÇÕES 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - Qualquer alteração do presente CONVÊNIO se 
procederá, conforme o anexo II da Portaria GM/MS 3.123 de 07 de dezembro de 2006, através 
de Termo Aditivo e de comum acordo entre as partes, ressalvando seu objeto que não poderá ser 
modificado. 

 

DA CONTINUIDADE 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - Fica estabelecida a revisão anual obrigatória do POA do 
presente CONVÊNIO, por comissão paritária do MUNICÍPIO e da CONVENIADA, 
composta por no mínimo 06 (seis) pessoas, sendo 03(três) do Município e 03(três) da 
conveniada. 

 
DA PUBLICAÇÃO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - O presente CONVÊNIO, será publicado na imprensa 
oficial do Município, por extrato, nos Atos do Poder Executivo e pelo prazo máximo de 20 
(vinte) dias, contados da data de sua assinatura, entrando em vigor a partir de 01 de janeiro de 
2.022. 
 
 

DO FORO 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - As partes elegem o Foro da Comarca de Cosmópolis, com 
exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas do 
presente CONVÊNIO, que não puderem ser resolvidas amigavelmente pelas partes. 
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E por estarem as partes ajustadas e acordadas, firmam o presente CONVÊNIO em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 02 (duas) 
testemunhas, abaixo assinadas. 

 
Cosmópolis,           de  de    

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COSMÓPOLIS 
ANTÔNIO CLÁUDIO FELISBINO JÚNIOR – Prefeito Municipal 

 
 
 

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS 
MAURICIO DUARTE - PRESIDENTE  

 
 

 
 
TESTEMUNHAS: 
1º.   
NOME 

 
Documento de Identidade de RG nº.  SSP/   
 
 

2º.   
NOME 

 
Documento de Identidade de RG nº.  SSP/   
 
 

CONVÊNIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE COSMÓPOLIS E A SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COSMÓPOLIS. 
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LEI Nº 4.250, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

“Autoriza a Prefeitura Municipal de 
Cosmópolis a realizar Termo de Fomento 
com o Lar Arco Íris, situado neste 
município, para o repasse do valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais) para a 
construção da Fase 2 da Sede e dá outras 
providências”.  
 

 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, Prefeito do Município de 
Cosmópolis, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
 

 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Cosmópolis aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei 

 
 

                   Art. 1º Fica a Prefeitura Municipal de Cosmópolis autorizada a firmar 
Termo de Fomento com o Lar Arco Íris para o repasse do valor de R$ 100.000,00 
(cem mil reais) recebidos por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
- FMDCA, para a construção da Fase 2 da Sede da entidade. 
 
  Art. 2º Fica a Prefeitura Municipal de Cosmópolis autorizada a prestar 
colaboração técnica em relação a projetos e acompanhamento das obras.  
 
  Art. 3º O Município repassará o valor do recurso para o Lar Arco Íris em 
conformidade com o Plano de Trabalho apresentado pela Entidade.  
 
  Art. 4º As despesas decorrentes do Termo de Fomento a ser firmado 
nos termos desta Lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 
01.11.04.08.243.0008.2.002.3.3.50.43. 
 
  Art. 5º O acompanhamento e fiscalização da execução do Termo de 
Fomento ficará a cargo da Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária. 

 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 
 
 

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR  
PREFEITO MUNICIPAL 

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

Rodrigo Bueno 
Secretário Especial de Chefia de Gabinete 
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TERMO DE FOMENTO 

 
 

Termo de Fomento que entre si celebram o Município de Cosmópolis e o Lar 
Arco Íris com a finalidade de efetuar o repasse do valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais) recebido por meio do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA, 
para a construção da Fase II da Sede.   

 
Pelo presente instrumento, o Município de Cosmópolis, Pessoa Jurídica de 

Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 44.730.331/0001-52, com sede 
na Rua Doutor Campos Sales, nº 398, Centro, Cosmópolis – SP, neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Antonio Claudio Felisbino Junior, e de 
outro lado a Organização da Sociedade Civil – Lar Arco Íris, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.056.393/0001-31, com 
sede a Rua Willian Neuman, nº 615, Vila Vakula, Cosmópolis-SP, neste ato 
representada pelo Sra. Helena Aparecida dos Santos Fernandes, inscrito no RG sob 
o nº 25.660.224-4, celebram o presente Termo de Fomento, que será regido pela Lei 
Federal nº 13.019/2.014, que regulamenta o regime jurídico das parcerias entre a 
Administração Pública e as Organizações da Sociedade Civil, mediante as cláusulas 
e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 O presente Termo de Fomento tem por objeto o repasse do valor de R$ 

100.000,00 (cem mil reais) recebido por meio do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente - FMDCA, para a construção da Fase II da Sede.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR 

 
2.1 - O MUNICÍPIO fará o repasse do valor o Lar Arco Íris recebido por meio do 

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMDCA.   
 
§ 1º - O valor total deste Termo de Fomento será de R$ 100.000,00 (cem mil 

reais), conforme Plano de Trabalho apresentado pela Entidade. Esse valor será 
repassado conforme as medições.  
 

§ 2º - Os saldos do Termo de Fomento enquanto não utilizados, serão 
obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança de instituição financeira 
oficial se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em 
títulos da dívida pública, quando a utilização desses saldos se verificar em prazos 
menores que um mês. 
 

§ 3º - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior, serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Fomento e aplicadas, 
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
específico que integrará as prestações de contas do ajuste. 
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2.2 – Em caso de celebração de aditivos, deverão ser indicados nos respectivos 
termos, os créditos e os empenhos para cobertura de cada parcela da despesa a ser 
transferida. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 

3.1 São obrigações do MUNICÍPIO a serem cumpridas através da Secretaria 
de Promoção Social e Ação Comunitária:  
 

I – supervisionar a correta aplicação dos recursos transferidos ao Lar Arco Íris; 
 

II - estabelecer os critérios para o repasse de verbas ao Lar Arco Íris e aprovar 
e homologar o plano de aplicação de recursos, mediante cronograma físico-financeiro; 
 

III - orientar a Casa da Criança de Cosmópolis quanto à utilização dos recursos 
recebidos, registro e prestação de contas; 
 

IV - fiscalizar periodicamente a utilização dos recursos repassados ao Lar Arco 
Íris, acompanhando o plano de aplicação aprovado; 
 

V – avaliar periodicamente o Termo de Fomento, inclusive mediante obtenção 
de informações junto à comunidade local e o Lar Arco Íris; 
 

VI - apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligencia 
determinada pela Administração Pública, prorrogável justificadamente por igual 
período; 

 
VII – prestar colaboração técnica em relação ao projeto e ao acompanhamento 

das obras, que ficará sob responsabilidade da Secretaria de Obras, Habitação e 
Planejamento Urbano.  

 
 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO LAR ARCO ÍRIS 
 

4.1 São obrigações do Lar Arco Íris:  
 
I - abrir conta corrente exclusiva para o recebimento dos recursos originários 

do presente Termo de Fomento, em instituição bancária oficial; 
 

II - administrar e empregar os recursos financeiros repassados pelo 
MUNICÍPIO, 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, bem 
como de acordo com os demais dispositivos aplicáveis; devendo atuar ainda, em 
conformidade com o plano de trabalho e cronograma físico-financeiro aprovados; 

 
III - prestar contas da utilização dos recursos recebidos nos termos da Lei 

Federal nº 13.019/14 e seguindo as instruções e orientações expedidas pela 
Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária; 
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IV - aplicar os recursos originários do presente Termo de Fomento e os saldos 

dos recursos repassados, enquanto não utilizados, em cadernetas de poupança de 
instituição 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 operação de mercado 
aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos 
verificar-se em prazos menores que 1 (um) mês; 
 

V - as receitas financeiras auferidas na forma do inciso IV desta cláusula serão 
obrigatoriamente computadas a crédito do Termo de Fomento e aplicadas, 
exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstrativo 
específico que integrará as prestações de contas do ajuste; 

 
VI - devolver ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 

contados da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Fomento, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das 
aplicações financeiras realizadas, sob pena da imediata instauração de tomada de 
contas especial do responsável; 

 
VII – cumprir e fazer cumprir o que foi aprovado quanto a aplicação de recursos; 

 
VIII - manter o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 

interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às 
informações relacionadas ao termo de fomento, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto; 

 
IX – caso sejam adquiridos equipamentos e materiais permanentes com 

recursos provenientes da parceria, gravá-los com cláusula de inalienabilidade, e na 
hipótese de sua extinção, formalizar promessa de transferência da propriedade ao 
MUNICIPIO; 

 
X – mediante autorização expressa do MUNICIPIO, doar os bens 

remanescentes adquiridos com recursos transferidos, quando após a consecução do 
objeto não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, 
observadas as disposições do artigo 36 da Lei Federal nº 13.019/14; 

 
XX – atender aos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
 
5.1 - O presente Termo de Fomento vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a 

contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo. 
 

5.2 – A prorrogação da vigência do Termo de Fomento deverá ser feita pelo 
MUNICIPIO, de oficio, quando o ente público der causa a atraso na liberação de 
recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado, nos termos do 
artigo 55 da Lei Federal nº 13.019/14. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO TERMO DE 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

FOMENTO 
 

6.1 O presente Termo de Fomento poderá ser alterado, exceto quanto ao seu 
objeto, por mútuo consentimento, mediante a celebração de Termos Aditivos, firmados 
antes do termino de sua vigência e respeitados os limites previstos na Lei 
Orçamentária Anual e atendidos os requisitos instituídos pelo artigo 14 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e demais hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.019/14. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXTINÇÃO OU DISSOLUÇÃO DO TERMO DE 

FOMEMTO 
 

7.1 O presente Termo de Fomento será extinto: 
 
I - pelo decurso do prazo de vigência, observada a possibilidade de prorrogação 

prevista na Cláusula Quarta; 
 

II - por resilição, que se dará: 
 
a) pelo mútuo consentimento das partes; 
b) pela denúncia de uma das partes, com antecedência mínima de 60 

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

emanado de autoridade federal, estadual ou municipal que leve à impossibilidade de 
execução, temporária ou definitiva, do presente Termo de Fomento. 
 

III - pela resolução ou rescisão na ocorrência de faltas graves cometidas por 
culpa ou dolo que impossibilitem a plena execução do presente Termo de Fomento. 
 

§ 1º Na hipótese da extinção antecipada do Termo de Fomento, prevista no 
inciso II, "b" desta Cláusula, por iniciativa do Lar Arco Íris, deverá ser reembolsado, 
aos cofres públicos municipais, o valor, devidamente corrigido da aquisição do veículo. 

 
§ 2º Em todos os casos, serão observados os termos do artigo 73 da Lei Federal 

nº 13.019/14, respeitada a ampla defesa e o contraditório. 
 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 8.1 O Termo de Fomento correrá por conta da dotação orçamentária nº 
01.11.04.08.243.0008.2.002.3.3.50.43 

 
CLÁUSULA NONA – DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES 

 
9.1 Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de 

Fomento, os saldos financeiros remanescentes, inclusive aqueles provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à Prefeitura, 
no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração 
de procedimento administrativo especial do responsável, providenciada pelo 
Município, através de sua Secretaria de Promoção Social e Ação Comunitária. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
10.1 O Lar Arco Íris prestará contas: 

 
I – dos recursos recebidos para a consecução dos objetivos do Termo de 

Fomento, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao recebimento do repasse de 
verbas, observando, sempre, os dispositivos da Lei nº 13.019/14; 

 
II – no primeiro trimestre de cada ano para apresentar as contas do exercício 

anterior, conforme instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas de São Paulo e 
eventuais outras normas e instruções que se mostrarem aplicáveis e/ou venham a ser 
editadas; 

 
III – Conforme regulamentações determinadas em atos administrativos, tais 

como decretos e demais instruções expedidas pela Secretaria de Promoção Social e 
Ação Comunitária, demais órgãos de controle ou entes legislativos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
11.1 O MUNICÍPIO deverá providenciar a publicação do extrato deste Termo 

de Fomento, conforme previsto no artigo 38 da Lei Federal nº 13.019/14. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 
 

12.1 Fica eleito o foro da Comarca de Cosmópolis para dirimir as dúvidas acaso 
originadas neste Termo de Fomento, que não possam ser resolvidas de comum 
acordo entre as partes. 
 

E, por estarem assim de acordo com as cláusulas e condições do presente 
Termo de Fomento, firmam este termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, para 
um só efeito, na presença das testemunhas abaixo que também assinam este 
instrumento. 

 
 

 Cosmópolis, ___ de dezembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR 
Prefeito Municipal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 
_____________________________________ 
FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA OLIVEIRA 
Secretária de Promoção Social 
 
 
 
__________________________________________ 
HELENA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES 
LAR ARCO ÍRIS 
 
 
Testemunhas:  
 
1.___________________________________________ 
RG: 
 
2.___________________________________________ 
RG: 
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LEI Nº 4.251, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.

“Autoriza o Município de Cosmópolis 
a celebrar acordo e termo de 
parcelamento de débitos existentes 
com o Regime Geral da Previdência 
Social - RGPS e dá outras providências.”

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito do Município de Cosmópolis, 
Estado de São Paulo, no uso de minhas 
atribuições e prerrogativas legais, 

FAÇO SABER que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Município de Cosmópolis, 
através do Poder Executivo, autorizado 
a firmar termo de parcelamento de dívida 
previdenciária existente com o Regime 
Geral de Previdência Social - RGPS, 
nos termos do Art. 116 dos Atos das 
Disposições Constitucionais Transitórias 
- ADCT, com as alterações introduzidas 
pelo Art. 2° da Emenda Constitucional 
n° 113, de 09 de dezembro de 2021.

Art. 2º O débito consolidado é de R$ 
35.774.311,83 (trinta e cinco milhões, 
setecentos e setenta e quatro mil, trezentos 
e onze reais, e oitenta e três centavos) para 
a referência de Dez./2021, e será liquidado 
em até 240 (duzentas e quarenta) parcelas  
mensais e sucessivas, de acordo com o 
processamento oportuno e competente da 
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 
– PGFN, consignando-se nos orçamentos 
anuais do Município, dotações específicas 
para pagamento do parcelamento, 
fazendo consignar também a transação 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos 
exercícios competentes e Plano Plurianual.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Art. 4º Revogam-se as 
disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 

2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

LEI Nº 4.252, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.

“Autoriza o município de Cosmópolis a 
contratar com a Desenvolve SP - Agência 
de Fomento do Estado de São Paulo, 
operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.”

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO 
JUNIOR, Prefeito do Município de 
Cosmópolis, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Cosmópolis aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei,

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do 
Município de Cosmópolis autorizado 
a celebrar com a DESENVOLVE SP - 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, operações de crédito 
até o montante de R$ 2.000.000,00 (Dois 
milhões de reais), destinadas a Construção 
do Ginásio Poliesportivo no município, 
observada a legislação vigente, em especial 
as disposições da Lei Complementar 
nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Município autorizado a 
oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de 
vigência dos contratos de financiamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a 
forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas 
do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, 
em montante necessário e suficiente para 
a amortização das parcelas do principal e 
o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único. As receitas de transferências 
sobre as quais se autoriza a vinculação em 
garantia, em caso de sua extinção, serão 
substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, 
independentemente de nova autorização.

Art. 3º O Chefe do Executivo do Município 
está autorizado a constituir a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para 
receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no 
caput do art. 2º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no 
pagamento do que lhe for devido por força 
dos contratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo Único. Os poderes mencionados 
se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às 
parcelas vencidas e não pagas.

Art. 4º Fica o Município autorizado a:
a) Participar e assinar contratos, 
convênios, aditivos e termos que 
possibilitem a execução da presente Lei.
b) Aceitar todas as condições 
estabelecidas pelas normas da Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo, referentes às operações de 
crédito, vigentes à época da assinatura 
dos contratos de financiamento.
c) Aceitar o foro da cidade de São 
Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.

Art. 5º Os orçamentos municipais 
consignarão, obrigatoriamente, as 
dotações necessárias às amortizações 
e aos pagamentos dos encargos anuais, 
relativos aos contratos de financiamento 
a que se refere o artigo primeiro.

Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a 

abrir créditos especiais destinados a fazer face 
aos pagamentos de obrigações decorrentes 
das operações de crédito ora autorizadas.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 

2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

LEI Nº 4.253, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.

“Autoriza o município de Cosmópolis a 
contratar com a Desenvolve SP - Agência 
de Fomento do Estado de São Paulo, 
operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.”

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO 
JUNIOR, Prefeito do Município de 
Cosmópolis, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Cosmópolis aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei,

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do 
Município de Cosmópolis autorizado 
a celebrar com a DESENVOLVE SP - 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, operações de crédito 
até o montante de R$ 8.000.000,00 
(Oito milhões de reais), destinadas a 
Recapeamento e Pavimentação das vias 
do município, observada a legislação 
vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Município autorizado a 
oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de 
vigência dos contratos de financiamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a 
forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas 
do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, 
em montante necessário e suficiente para 
a amortização das parcelas do principal e 
o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único. As receitas de transferências 
sobre as quais se autoriza a vinculação em 
garantia, em caso de sua extinção, serão 
substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, 
independentemente de nova autorização.

Art. 3º O Chefe do Executivo do Município 
está autorizado a constituir a Desenvolve 
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SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para 
receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no 
caput do art. 2º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no 
pagamento do que lhe for devido por força 
dos contratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo Único. Os poderes mencionados 
se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às 
parcelas vencidas e não pagas.

Art. 4º Fica o Município autorizado a:
a) Participar e assinar contratos, 
convênios, aditivos e termos que 
possibilitem a execução da presente Lei.
b) Aceitar todas as condições 
estabelecidas pelas normas da Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo, referentes às operações de 
crédito, vigentes à época da assinatura 
dos contratos de financiamento.
c) Aceitar o foro da cidade de São 
Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.

Art. 5º Os orçamentos municipais 
consignarão, obrigatoriamente, as 
dotações necessárias às amortizações 
e aos pagamentos dos encargos anuais, 
relativos aos contratos de financiamento 
a que se refere o artigo primeiro.

Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a 
abrir créditos especiais destinados a fazer face 
aos pagamentos de obrigações decorrentes 
das operações de crédito ora autorizadas.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 

2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

LEI Nº 4.254, DE 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.

“Autoriza o município de Cosmópolis a 
contratar com a Desenvolve SP - Agência 
de Fomento do Estado de São Paulo, 
operações de crédito com outorga de 
garantia e dá outras providências.”

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO 
JUNIOR, Prefeito do Município de 
Cosmópolis, Estado de São Paulo, 
no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER, que a Câmara Municipal 
de Cosmópolis aprovou e ele 
sanciona e promulga a seguinte Lei,

Art. 1º Fica o Chefe do Executivo do 

Município de Cosmópolis autorizado 
a celebrar com a DESENVOLVE SP - 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO, operações de crédito até 
o montante de R$ 11.000.000,00 (Onze 
milhões de Reais), destinadas a Obras de 
Saneamento Básico, observada a legislação 
vigente, em especial as disposições da Lei 
Complementar nº 101 de 04 de maio de 2000.

Art. 2º Fica o Município autorizado a 
oferecer a vinculação em garantia das 
operações de crédito, por todo o tempo de 
vigência dos contratos de financiamento 
e até a liquidação total da dívida, sob a 
forma de Reserva de Meio de Pagamento, 
das Receitas de Transferências oriundas 
do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e Serviços 
– ICMS (art. 158 inciso IV da CF) e do 
Fundo de Participação dos Municípios – 
FPM (art. 159, inciso I, alínea b da CF), 
cumulativamente ou apenas um destes, 
em montante necessário e suficiente para 
a amortização das parcelas do principal e 
o pagamento dos acessórios da dívida.

Parágrafo Único. As receitas de transferências 
sobre as quais se autoriza a vinculação em 
garantia, em caso de sua extinção, serão 
substituídas pelas receitas que vierem a 
serem estabelecidas constitucionalmente, 
independentemente de nova autorização.

Art. 3º O Chefe do Executivo do Município 
está autorizado a constituir a Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo como sua mandatária, com 
poderes irrevogáveis e irretratáveis, para 
receber junto às fontes pagadoras das 
receitas de transferências mencionadas no 
caput do art. 2º, os recursos vinculados, 
podendo utilizar esses recursos no 
pagamento do que lhe for devido por força 
dos contratos a que se refere o art. 1º.

Parágrafo Único. Os poderes mencionados 
se limitam aos casos de inadimplemento 
do Município e se restringem às 
parcelas vencidas e não pagas.

Art. 4º Fica o Município autorizado a:
a) Participar e assinar contratos, 
convênios, aditivos e termos que 
possibilitem a execução da presente Lei.
b) Aceitar todas as condições 
estabelecidas pelas normas da Desenvolve 
SP - Agência de Fomento do Estado de 
São Paulo, referentes às operações de 
crédito, vigentes à época da assinatura 
dos contratos de financiamento.
c) Aceitar o foro da cidade de São 
Paulo para dirimir quaisquer controvérsias 
decorrentes da execução dos contratos.

Art. 5º Os orçamentos municipais 
consignarão, obrigatoriamente, as 
dotações necessárias às amortizações 
e aos pagamentos dos encargos anuais, 
relativos aos contratos de financiamento 
a que se refere o artigo primeiro.

Art. 6º Fica o Chefe do Executivo autorizado a 
abrir créditos especiais destinados a fazer face 
aos pagamentos de obrigações decorrentes 
das operações de crédito ora autorizadas.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 17 DE DEZEMBRO DE 
2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR 
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de Gabinete

DECRETO Nº 5.797, DE 20 DE 
DEZEMBRO DE 2021.

“Unifica a composição dos membros que 
atuam como pregoeiros e da equipe de apoio, 
no âmbito do Município, das modalidades 
de Licitação, conforme especifica.”

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR, 
Prefeito do Município de Cosmópolis, Estado 
de São Paulo, usando das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei,

DECRETA:
  
Art. 1º Fica unificada a composição dos 
servidores que atuam como pregoeiros 
oficiais, nas modalidades de licitação do 
Pregão Eletrônico para a aquisição de 
bens e a contratação de serviços comuns, 
incluídos os serviços comuns de engenharia 
e da dispensa eletrônica, e pelo Sistema de 
Registro de Preços para aquisição de bens 
e serviços comuns, qualquer que seja o 
valor estimado para a aquisição; do Pregão 
Presencial do tipo menor preço, para a 
aquisição de bens e serviços comuns e 
Pregão Presencial  pelo Sistema de Registro 
de Preços, para aquisição de bens e serviços 
comuns, qualquer que seja o valor estimado 
para a aquisição,  que fica assim composta:

I - Soraia Ignácio, portadora do 
RG nº 40.362.594-4 SSP/SP e 
do CPF/MF nº 332.947.708-39, 
cargo: Recepcionista - Efetiva;
II - Priscila Cristina Campos Bezerra, 
portadora do RG nº 41.146.262-3 SSP/
SP e do CPF/MF nº 339.914.948-
41, cargo: Recepcionista - Efetiva;
III - Marilei Aparecida Lima Marsola, 
portadora do RG nº 22.323.836-3 SSP/
SP e do CPF/MF nº 167.501.148-65, 
cargo: Auxiliar Administrativo III – Efetiva.
IV – Mariza Gabriela de Morais, 
portadora do RG nº 42.156.110-5 SSP/
SP e do CPF/MF nº 311.871.768-
85, cargo: Recepcionista – Efetiva.

Art. 2º A equipe de apoio aos pregoeiros 
responsáveis pelos trabalhos dos 
pregões de que trata o Art. 1º deste 
Decreto, fica assim composta:

I - Débora Henrique Zorzeto, portadora do RG 
nº 21.871.126 e do CPF/MF nº 142.569.508-
69, cargo: Agente Administrativo III - Efetiva;
II – Claudia Alves de Lima Tieghi, 
portadora do RG nº 20.118.669 e do 
CPF/MF nº 137.700.728-63, cargo: 
Agente Administrativo III – Efetiva;
III – José Anselmo Tescari, portador 
do RG nº 15.311.892-2 SSP/SP e 
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do CPF nº 068.425.758-00, cargo: 
Auxiliar Administrativo III – Efetivo;
IV - Marcela Aparecida de Queiroz 
Alves, portadora do RG nº 48.776.598-
9, e do CPF nº 414.565.628-86, cargo: 
Assessor de Secretaria II – Comissionada;
V – Mariza Gabriela de Morais, 
portadora do RG nº 42.156.110-5 SSP/
SP e do CPF/MF nº 311.871.768-
85, cargo: Recepcionista – Efetiva;
VI - Soraia Ignácio, portadora 
do RG nº 40.362.594-4 SSP/
SP e do CPF/MF nº 332.947.708-
39, cargo: Recepcionista - Efetiva;
VII - Priscila Cristina Campos Bezerra, 
portadora do RG nº 41.146.262-3 SSP/

SP e do CPF/MF nº 339.914.948-
41, cargo: Recepcionista – Efetiva;
VIII – Thainá Pinheiro de Assiz, portadora 
do RG nº 49.701.027-6 SSP/SP e do 
CPF/MF nº 407.322.008-06, cargo: 
Assessor de Secretaria III – Comissionada;
IX – Ana Clara Zilio, portadora do RG 
nº 52.089.570-8 SSP/SP e do CPF/
MF nº 398.741.538-06, cargo: Assessor 
de Secretaria I, Comissionada.

Art. 3º Este Decreto entra em 
vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições 
em contrário, em especial o Decreto 

nº 5.751, de 27 de setembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COSMÓPOLIS, 20 DE DEZEMBRO DE 

2021.

ANTONIO CLAUDIO FELISBINO JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

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

Rodrigo Bueno
Secretário Especial de Chefia de 

Gabinete

SAÚDE

1.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13153/2021 Data 
de Protocolo: 12/11/2021 
Razão Social: LAR DOS 
IDOSOS IRMÃ ROSÁLIA 
CNPJ/CPF: 03.327.627/0001-40 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento.
Deferido em: 20/12/2021 

2.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13863/2021 Data 
de Protocolo: 26/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
CNPJ/CPF: 44.730.331/0001-52
Assunto: Solicita a alteração de dados 
cadastrais, Responsabilidade legal
Deferido em: 20/12/2021 

3.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13865/2021 Data 
de Protocolo: 26/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
CNPJ/CPF: 44.730.331/0001-52 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferido em: 20/12/2021

4.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13864/2021 Data 
de Protocolo: 26/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
CNPJ/CPF: 44.730.331/0001-52 
Assunto: Solicita a Alteração 
de Dados Cadastrais do 
Estabelecimento, Responsabilidade 
l e g a l . 
Deferido em: 20/12/2021

5.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à:

Protocolo: 13867/2021 Data 
de Protocolo: 26/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
CNPJ/CPF: 44.730.331/0001-52 
Assunto:  Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferido em: 20/12/2021

6.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13898/2021 Data 
de Protocolo: 26/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
CNPJ/CPF: 44.730.331/0001-52 
Assunto: Solicita a Licença Sanitária Inicial 
do Equipamento: RAIOS X  MÉDICO DE 100 
MA A 500 MA. 
Deferido em: 20/12/2021

7.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13898/2021 Data 
de Protocolo: 26/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
Assunto: Solicita a Licença 
Sanitária Inicial do Estabelecimento. 
Defere em: 20/12/2021

8.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13736/2021 Data 
de Protocolo: 24/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
CNPJ/CPF: 44.730.331/0001-52 
Assunto:. Solicita a Alteração de 
Dados Cadastrais do Estabelecimento, 
Responsabilidade legal. 
Deferido em: 20/12/2021

9.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13741/2021 Data 
de Protocolo: 24/11/2021 
Razão Social: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS 
CNPJ/CPF: 44.730.331/0001-52 
Assunto: Solicita a   Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento. 
Deferido em: 20/12/2021

10.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13475/2021 Data 
de Protocolo: 18/11/2021 
Razão Social: NOX CHEMICALS 
- COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA LABORATÓRIOS EIRELI 
CNPJ/CPF: 08.796.416/0001-70 
Assunto: Solicita a  Alteração 
de Dados Cadastrais do 
Estabelecimento, Razão Social. 

Deferido em: 20/12/2021

11.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 12124/2021 Data 
de Protocolo: 21/10/2021 
Razão Social: NOX CHEMICALS 
- COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA LABORATÓRIOS EIRELI 
CNPJ/CPF: 08.796.416/0001-70 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento. 
Deferido em: 20/12/2021

12.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 14215/2021 Data 
de Protocolo: 07/12/2021 
Razão Social: BFL CAMPOS EXAMES LTDA 
CNPJ/CPF: 36.407.570/0001-48 
Assunto: Alteração de Dados Cadastrais 
do Estabelecimento, Responsabilidade 
l e g a l . 
Deferido em: 16/12/2021

13.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 14218/2021 Data 
de Protocolo:07/12/2021 
Razão Social: BFL CAMPOS EXAMES LTDA 
CNPJ/CPF: 36.407.570/0001-48 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento. 
Deferido em: 16/12/2021

14.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 12122/2021 Data 
de Protocolo: 21/10/2021 
Razão Social: NOX CHEMICALS 
- COMÉRCIO DE PRODUTOS 
PARA LABORATÓRIOS EIRELI 
CNPJ/CPF: 08.796.416/0001-70 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento
Deferido em: 16/12/2021

15.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à:

Protocolo: 14030/2021 Data 
de Protocolo: 02/12/2021 
Razão Social: MATHEUS 
MELLO MAGALHÃES 
CNPJ/CPF: 04388671657
Assunto:  Solicita a Renovação de Licença 
Sanitária do Equipamento: RAIOS X  
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ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL. 
Deferido em: 16/12/2021

16.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 14030/2021 Data 
de Protocolo: 02/12/2021 
Razão Social: MATHEUS 
MELLO MAGALHÃES 
CNPJ/CPF: 04388671657 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento. 
Deferido em: 16/12/2021

17.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 13467/2021 Data 
de Protocolo: 18/11/2021 
Razão Social: CRISTÁLIA PRODUTOS 
QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA 
CNPJ/CPF: 44.734.671/0024-48 
Assunto: Solicita o Cancelamento de 
Licença Sanitária do Estabelecimento, 
em razão de encerramento de atividades.
Deferido em: 20/12/2021

18.Comunicado de DEFERIMENTO 

referente à: 

Protocolo: 11517/2021 Data 
de Protocolo: 07/10/2021 
Razão Social: ARIANY 
VICTÓRIA BARBOSA MOTARELI 
CPF: 33664708873 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento. 
Deferido em: 16/12/2021

19.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 11513/2021 Data 
de Protocolo: 07/10/2021 
Razão Social: ARIANY 
VICTÓRIA BARBOSA MOTARELI 
CPF: 33664708873 
Assunto: Solicita a Alteração de Dados 
Cadastrais do Estabelecimento, 
Assunção de Responsabilidade Técnica 
Substituta em nome de  Pamela Pinheiro.
Deferido em: 16/12/2021

20.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 11515/2021 Data 

de Protocolo: 07/10/2021 
Razão Social: ARIANY 
VICTÓRIA BARBOSA MOTARELI 
CPF: 33664708873 
Assunto: Solicita a Renovação de 
Licença Sanitária do Estabelecimento. 
Deferido em: 16/12/2021 

21.Comunicado de DEFERIMENTO 
referente à: 

Protocolo: 11515/2021 Data 
de Protocolo: 07/10/2021 
Razão Social: ARIANY 
VICTÓRIA BARBOSA MOTARELI 
CPF: 33664708873 
Assunto: Solicita a Renovação de Licença 
Sanitária do Equipamento: RAIOS X  
ODONTOLÓGICO INTRA-ORAL. 
Deferido em: 16/12/2021

COSMOPOLIS, Terça-feira, 21 de 
Dezembro de 2021.

Rogerio Pissarra Scatena
Coordenador – Farmacêutico 

Bioquímico
VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CRF 14.537 Credencial 4949-2
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