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Ofício DA nº 24/2019 
 

Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 

Assunto: Encaminha Projeto de Lei nº 11/2019. 

 

Senhor Presidente, 

 

Encaminho, por intermédio de Vossa Excelência, para apreciação e 

deliberação da Egrégia Câmara Municipal de Assis, o incluso Projeto de Lei nº 

11/2019, em que o Executivo Municipal solicita autorização para abertura de Crédito 

Adicional Especial no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), para os 

fins que especifica, acompanhado da respectiva exposição de motivos. 

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores 

Vereadores protestos de alta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Projeto de Lei nº 11/2019) 

 

 
Ao Excelentíssimo Senhor 
VEREADOR ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO 
Presidente da Câmara Municipal de Assis 
Assis – SP 
 
 
 
 

Senhor Presidente, 

 

Submetemos à apreciação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso 

Projeto de Lei que visa obter autorização para proceder à abertura de um Crédito 

Adicional Especial, no valor R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), junto à 

Secretaria Municipal de Saúde. 

A presente propositura tem por finalidade criar dotação 

orçamentária específica junto ao Orçamento de 2019, para ocorrer com o repasse de 

recursos financeiros do Ministério de Saúde, nos termos do Convênio nº 1502/2018, que 

serão aplicados na aquisição de insumos de enfermagem, ambulatorial e de limpeza  

para abastecer 19 (dezenove) unidades de saúde da Atenção Básica, cujos recursos já 

foram depositados na conta corrente específica do Banco do Brasil, conforme 

demonstrativo anexo.  

Segue também, em apenso, manifestação favorável do Conselho 

Municipal de Saúde à proposta, nos termos da Resolução nº 218/19.  

Os recursos para atender as despesas com a execução da 

presente Lei serão suportados por meio de superávit financeiro, apurado no Balanço 

Patrimonial do Exercício de 2018, em decorrência da transferência de recursos, de 

conformidade com o artigo 2º da propositura. 

Em face de todo o exposto, encaminho por intermédio de Vossa 

Excelência, o Projeto de Lei nº 11/2019, para apreciação e deliberação dessa Egrégia 

Câmara Municipal de Assis. 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 11/2019 
 

 

Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional 
Especial para os fins que especifica. 

 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ASSIS: 
Faço saber que a Câmara Municipal de Assis aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento Programa Anual do Município de Assis, um Crédito 
Adicional Especial, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei Federal 4.320 de 17 de 
março de 1.964, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 
observando as classificações institucionais, econômicas e funcionais 
programáticas, abaixo relacionadas: 

 
02.   PODER EXECUTIVO 
02.10.  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
02.10.03.  ATENÇÃO BÁSICA 
10.301.0079.2.176 APOIO A MANUTENÇÃO DAS U.B.S. 
  3.3.90.30 Material de Consumo ..................................................................... R$ 250.000,00 
   Fonte de Rec. 02 - Transferências e Convênios Estaduais-Vinc.  
   C.A 300.105 Conv.1502/2018-Aquis.Mat.Enfermagem, Limpeza e Higiene 

 

  Total........................................................................................ R$  250.000,00 
 

Art. 2º - Os recursos para atender as despesas com a execução da presente Lei, serão 
provenientes de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial do Exercício 
de 2018, a ser verificado  na Agência 223-2 do Banco do Brasil, Conta Corrente 
6658-3,  nos termos do disposto no artigo 43, § 1º, inciso I da Lei 4.320 de 17 de 
Março de 1.964. 

 
Art. 3º - Ficam alterados os anexos III, IV e V do Plano Plurianual, aprovado pela Lei 

Municipal nº 6.320 de 22 de junho de 2017 e o anexo IIA da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, exercício de 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 6.556 de 13 de 
julho de 2018, conforme especificações previstas nos artigos 1º e 2º desta Lei. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
 

Prefeitura Municipal de Assis, em 19 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 
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CONTEXTS DA XNSTXTUigAO

Por scr municipio polo, Assis 6 refer6ncia para a regiao de abrangdncia compreendendo 12 municipios. oferecendo atendlmento em consultas especializadas, exames, servlgos de
g6ncla e emerg6ncia e interna96es que s5o disponibilizadas por meld do N6cleo de Regulag5o Municipal e Estadual de acordo com a Programag5o Pactuada Integrada - PPI

pactuada em 2008 palos gestures municipals. REDE DE SAUDE 7 Unidades B6slcas De SaOde (Modelo Tradlclonal) 12 Untdades da Estrat6gia Sadde da Familia I Polo de Academia da
SaOde I Equlpe de NASF I Complexo Regulador I Unldade de Avaliag5o e Controle - UAC I GIPA - Grupo Integrado de Prevengao e Ateng3o a DST/HIV/AIDS/TB I CTA - Centro de
Testagem e Aconselhamento I SAE - Scrvlgo dc Assist6ncia Especializada I Centro de Reabilitagao I Ambulat6rio de Especialidades I AME- Ambulat6rio M6dlco de Especialidades I
CAPS -Centro de Ateng3o Psicossoctal I UPA PORTE ll - Unidade de Pronto Atendimento I SAMU - Servtgo de Atendimento M6velde Urg6ncia I HospitaIFilantr6pico conveniado ao
SUS - Santa Casa de Miseric6rdla de Assis I Hospitalsob gestao Estadual- flospitaIRegionalde Assls 2 Hospitals PFlvados O modelo atualde organlzagao da ateng3o encontra-se
estruturado em tr6s niveis hierirquicos complementares de atengao a saOde: Atengao B6sica. Media e Alta Complexidade. REDE DE ASSISTENCIA A LAUDE DO NiUNICiPiO CEDE -
ASSIS O Municipio de Assis adcriu ao Paced peta Sadde em 2007. conforms publicagao da Portaria no 155, de 25 de janeiro de 2008. A reorganizag8o da redo bisica vem revertendo

dade do hospitale da atengio Individual, permitindo um processo gradativo de desospitalizagao, de esvaziamento de algumas fung6es do hospitalem especiala procura
acionalpelo atendimcnto no Pronto Socorro, que devem e podem ser absorvidas pda redo b6sica de sadde, reservando-o apenas para os castes graves, cuja complexidade ou

sltuag5o de rlsco imediato assim o exija. CARACTERIZA(;AO DOS SERVl<jOS DE ASSIS A REDE DE ATENGAO BASICA DO MUNICiPtO A rede de Atengio b6sica por memo das UBS/USF vem
se construindo, para sua area de abrang6ncia, coma porta de cotrada do Sistema Municipalde SaOde, ficando claramente estabelecido que cada UBS/USF 6 respons6vel polos discos

graves a sai3de que ocorram em sua area. devendo s©r capaz de identificar os problemas de sadde mats relevantes; quads os Individuos ou grupos mats suscetiveis ao cisco de
doecer e/ou morrer, assim corno planejar e executar agnes maid adequadas para o seu enfrentamento. Fica sob sua responsabllidade a articulagio com os diversos equiparnentos

tats coma; escolas, creches. asilos. sociedades de amigos de balrros. arTlbientes de trabalho, entry outros espacos sociais que estejarrllocalizadas em sua area de
abrangdncia sejarn estes, bairro ou conjunto de bairros. E nelas que se d6 o primeiro cantata e onde se estabelece maior vinculo com a equips de saOde e com a populagao usu6ria
do Slstema de Sadie. A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA As unidades funcionam das 7h is 17h. as equipes de Sadde da Familia sio compostas por 01 enfermeira. OI m6dico, 02

t8f©s de enferrnagem e ern media 04 agentes comunit6rios de sadde. sends que 7 Unidades contain com a Equipe de Sadde Bucal. sodas aderiram ao Programa de Melhoria do
Acesso e da qualidade da Atengao B5sica - PMAQ-AB. UNIDADES BASICAS DE SAUDI O munlcipio de Assis conte com sees (6) UBS Unldades Bislcas de Satlde e I Unldade Referenda
que d6 suporte a Atengio b6sica. AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES Por ser municipio cede de uma microrregiio, dentro do Sistema Localde Sadde temps o Ambulat6rio de
Especialidades coma refer6ncia para os atendimentos em Consultas Especializadas e exames dlagn6stlco para os ll munlcipios que fazem parte da microrreg16o de Assls. REDE DE

URGENCIA E EMERGENCIA Equipamentos que comp6em a RUE: Unidade 86sica de Saade. Atendimento Pr6-Hospitalar (SAMU, CART, UTI M6vel, Corps Bombeiro)I UPA ll e Servigo de
Atendimento Referenciado de Urg6ncla.

MISSAO

Portaria Ro 155, de 25 de janeiro de 2008.pertencente ao Departamento Regional de SaCde -DRS IX, de Marina, conforme Plano Dlretor do Estado de S3o Paulo - PDR. ASPECTOS
DEblOGRAFICOS Entre 2000 e 2010, a populagio de Assis teve uma taxa media de crescimento anualde 0.87%. Na d6cada anterior. de 1991 a 2000, a taxa media de crescimento

foide 1.60%.No estadQ. estes tdx8s foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1.02% entre 1991 e 2000. No pals, foram de 1.01% entre 2000 e 2010 e 1,02% entre 1991 e 2000.
Nas ultimas dual d6cadas a taxa de urbanizagao cresceu 0.31%. ANALISE E CONSIDERAgOES SOBRE OS DADOS DEMOGRAFICOS O municipio de Assis 6 essencialmente urbane, com
ipenas 0.8a% de sua populac6o morando na zona rural, o que demonstra a migragao coda vez maier do homem do campo para cidade. Com relagio a etnia, a populag3o no Ottimo
nso se dec]arou branch cm sua ntaioria. com 77.S7%, seguida da raga panda com ]8.36% e pretos com 3.18%. A populagao de raga amarela. indigena e que nio se declarou

steve apenas 0.89% de perceptual. Parte desse resultado se deve is co16nlas alernis e italianas que migraram no periods da segunda guerra para habltar esse parte do estado

}llSTO RICO

QUALIFICAgAO DO PLANO DE TRABALF{O

Objeto: CUSTEIO
CUSTEIO materiald

Objetivo
Adquirir lnsumos pa
Justificativa
A soltcitag5o se )ust

pto em adeqi..

item - R$ !95.000.00 materialde llmpe. hygiene - R$ SS.000,00

de enfermagem e de limpeza e hlglene p 3 Unidades da Estrat6gia SaOde da Fai lila e as 6 Unidades B6sicas do unictpto p suprlr a demanda

do ao aumcnto de prQcedlnl
o orgamento ao aumento da demand

de cnrcrrTlagcm. mat :a c hygiene, e devldo a dlflculdadc do

NI ETAS A SER EM ATI FIGIDAS

Mctas Quatitativas
Atingir o induce de 80oyQ de satisfagi\o cios usuirios atendidos nds 19 Unidades de SaOde

Realizar pesquisa de satisfagao em polo mcnos 50% dos usu6rios atendidos nas 19 Unidades de Satlde
Necessldade de itens de enfermagem para aumentar a satisfagao dos usu6rlos que hole este em Lorna de 70%

a. Atlngir o induce de 80% de satisfagao dos usu6rios atendldos nas 19 Unidades de Satlde

fdic)liar d.' NO de question6rios de avaliag8o com "Bom e Otimo" /NO de question6rlos Aplicados durante a vig6ncia do conv6nio X
100

Metal Quantitat
Suprir 100ayo do.

lgencia do con '
ltendimcntos que hoje sio Dtcndi(ti lorna de 30.000 usuirios nas UBS amos de enfermagem.ambulati il e de limpeza e higiel it6

Adqulrir Items de insumos de enfermagem, ambutatoriale de Itmpeza e hygiene e abastecer as 19 Unidades de Sadde da Atengio B8sica. 30.000
su5rios com mats qualidade nos atcndlmentos

ci6ncia de recursos que supram a Qecessiddde anualde items de enrermagem e de usa ambulatoriale de limpeza e higiene

Suprlr 100% dads atendimentos que hole sio atendldos em lorna de 30.000 usudrios nas U.B.S. com Insumos de enfermagem.ambulatorlale de
pena e hygiene at6 a vig6encia do conv6nio

NOmero de avaliag6es bom ou 6timo/ NOmero de avaliag6es totals 100

. Autenticagao: }ntorme Q codigo 102575525808201846600 em www.sad.laude.sp.gov.for f)ag . 1 /2Stslema DANI - D Dig
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ETAPAS ou EASES oe extcugAO

COTAgAO

PROCESSO LICITAT6R10

CUSTEIO - MATERIAL DE ENFERMAGEM

CUSTEIO - MATERIAL DE HIG]ENE E LIFIPEZA

[) uragio I)escrl£ 8 o

COTACAO DE iTENS

REALiZAR O PROCESSO LiCiTAT6RiO

CUSTEIO - MATERIAL DE ENFERMAGEM

PLANO De APLiCAgAo DE RECURsos FINANCEIRos

iqaturcza liPO Objeto

CUSTEIO

CUSTEIO

Aplica$ao

CUSTE[O - MATERIAL DE ENFERNIAGEbl

CUSTEIO - MATERIAL DE HYGIENE E LIMPEZA

'roponente % Concedente

0,00 0.00 195.000 00 78,00

0,00 0,00 55.000,00 22,00

0,00 0,00 250.000,00 100.00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

0,00

0,00

OPcl
Concedcnte

250.000.00

250.000,00

Total Desembolso

250.000.00

250.000,00250.000.ao

250.000,00

100.00

100,00

0,00

0.00

loo.oo

100,00
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08/01/2019 Banco do Brasil

Extrato conta corrente
G338080905145716009

08/01/2019 09:07:43

Cliente - Conta atual

Ag6ncia 223-2
Conga corrente 6658-3 AQUIS VEICULOS-MANUT FROT

extrato o 12/2018

Langamentos

Dt. Dt.
balancete movimento
14/05/2018

21/12/2018

Ag. origem

0000

0223

Lote Hist6rico Documents Valor R$ Saldo

00000

99015

000 Saldo Anterior

470 Transfer6ncia enviada
21/12 0203 46909-2 CAROLINA OLIVE

855 BB CP Admin Supreme

632 0rdem Banc6ria
463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA
345 BB CP Admin Supremo
999 S A L D O

o,oo c
550.203.000.046.909 100.000,00 D

21/12/2018

28/12/2018

0000

0000

0000

0000

00000

14138

00000

00000

70 100.000,00 C 0,00 C
201.812.280.043.993 /''' 50.000,00 C N\

28/12/2018

31/12/2018

70 250.000.00 D o,oo c
o,oo c

OBSCRVACOES

TransaQao efetuada com sucesso por: JB515172 PERCY CIDIN AMENDOLA SPERIDIAO
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=onselho Municipalde Sadde de Assis
Rua Cindido Mota, 48 - Assis/SP - CEP: 19806-250 - fone: j18) 3302-5555 Irama1269)

RESOLUCAO N.' 218, DE 08/01/2019

Disp6e sobre conv6nio da Secretaria
Estadual n ' 1502/2018 -- Emenda
Parlamentar -- Custeio para adquirir
insumos de enfermagem,
ambulatoriale de limpeza e abastecer
as 19 unidades de saOde da Atencbo
Bisica - R$ 250.000,00;

O Conselho Municipalde SaOde de Assis, no uso de suas atribuig6es
legais el

Considerando a Lei Municipaln.o 5.904, de 29 de setembro de 2014.
alterada peta Lean.o 5.997, de 04 de margo de 2015, que reformulou o
Conselho Municipalde SaOdel
Considerando a Lei Federaln.o 8.080, de 19 de setembro de 1990;

Considerando a Lei Federaln.o 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
Considerando o Decreto n.o 7.367 de 06/10/2017, que nomeia os novos

Conselheiros Municipals de Satldel
Considerando a EleiQao realizada em lO/l0/2017 pelo Conselho

Municipalde SaOdel
Considerando a Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, nos

artigos 31 a 421
Considerando a orientagao do Conselho Estadualde SaOde de Sio

Paulo no 228, de 03/12/20141
Considerando a reuniAo ordingria de 08/01/191

DELIBERA

Aprovar por unanimidade o Conv6nio da Secretaria Estadualno 1502/2018

-- Emenda Parlamentar -- Custeio para adquirir insumos de enfermagem,
ambulatoriale de limpeza e abastecer as 19 unidades de saOde da AtenQao
Bisica no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e coinquenta milreias) com
declaracho de vote do conselheiro Reinaldo Farto Nunes.

Assis, 08 dgxjaneiro de 2019.

Cgtia Auxilll$$filg114i:ll$o de Moraes
Presidente do Conselho Municipalde SaOde



Secretaria de Estado da SaOde
Coordenadoria de Gestio Orgamentgria e Financeira

Grupo de Gestio de Conv6nios

Conv6nio R.o 1502/2018

Processo Ro: 001/0209/002875/2018

Conv6nio que entre si celebram o Estado de Sio Paulo, atrav6s de sua Secretaria de Estado
da SaOde e a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS. visando o fortalecimento do
desenvolvimento das agnes e servigos de assist6ncia a saOde prestados aos usu6rios do SUS na
regi3o, com o aporte de recursos financeiros.

Peso presente instrumento o Governo do Estado de Sio Paulo, por interm6dio da Secretaria de Estado da SaOde, com sede na Av. Dr. En6as de Carvalho
Aguiar, n.' 188, Sio Paulo -- Capital, neste ato representada peso seu Secret6rio, MARCO ANTONIO ZAGO, brasileiro, casado, m6dico, portador do RG. n
3.579.713, CPF n '. 348.967.088/49. doravante denominado CONVENENTE do outro lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS, CNPJ 46.179.941/0001-35.
com endereQO a Avenida Rui Barbosa, 926 - Centro, na cidade de Assis, neste ato representado pelo seu PREFEITO, JOSE APARECIDO FERNANDES,
portador do RG. n ' l0.908.015-4, CPF n '. 00495901890, doravante denominado CONVENIADA, com fundamentos nos artigos 196 a 200 da ConstituiQao
Federal, a Constituigao Estadual, em especialos seus artigos 218 e seguinteslas Leis n '. 8080/90 e 8142/90, Lei Federaln ' 8.666/1993, Decreto Estadualn '
59.215/2013, alterado pelo Decreto n ' 62.032, de 17/06/2016, Decreto n ' 40.902, 12 de junho de 1996 e demais disposig6es legais e regulamentares aplic6veis
a esp6cie, RESOLVEM celebrar o presente Conv6nio, nos termos e condig6es estabelecidas nas cliusulas seguintes

CLAUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO

O presence conv6nio tem por objetivo. mediante conjugagao de esforgos dos convenentes, promover o fortalecimento do desenvolvimento das agnes e servigos
de assist6ncia a saOde prestados aos usu6rios do SUS na regiao, mediante a transfer6ncia de recursos financeiros para ocorrer despesas com CUSTEIO -
aquisigao de materialde enfermagem, de limpeza e de higiene, conforme Plano de Trabalho anexo, que integra o presente.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O plano de trabalho podera ser revisto para alteragao de valores ou de metal, mediante terms aditivo. respeitada a legislagao
vigente e apes proposta previamente justificada pda Conveniada e parecer t6cnico favor6veldo 6rgao competente e ratificado pelo Titular da Secretaria,
vedada alteragao do objeto.

CLAuSULA SEGUNDA

DAS ATRinUIQ6ES DA SECRETARIA

Sio atribuig6es da Secretaria

1- acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execuQao do objeto deste termo, devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados e pda correta aplicaQao dos
recursos repassados, com a indicagao de nestor no imbito do Departamento Regionalde SaOde, qualseja, o Sr(a). CRISTINA TOSHIE DE MACEDO
KUABARA, DIRETOR TECNICO lll, lotado(a) no(a) DRS IX - Marina.

11- repassar os recursos financeiros previstos para a execuQao do objeto do conv6nio, de acordo com o cronograma de desembolsos previsto,
consonAncia com as metas.fase$ ouetaoas:.de execucio do obieto;

111- publicar, no Di6rio Oficialdo Estado, extrato deste termo e de deus aditivos, contends, pelo menos, o nome do gestor do conv6nio e do signat5rio
representante da Conveniadal

IV - emitir relat6rio t6cnico de monitoramento de avaliaQao do conv6nio

V - analisar os relat6rios financeiros e de resultados

Vl- analisar as prestag6es de contas encaminhadas pda Conveniada de acordo com a legislaQao e regulamentagao aplic6veis

Vll - divulaar pele lilt ilicacdo irregular dos recursos transferidos

CLAUSULA TERCEIRA

DAS ATRiBUIQOES DA CONVENIADA

S6o atribuig6es da CONVENIADA

1- manter as condig6es t6cnicas necess6rias ao bom atendimento dos usu6rios do SUS/SP com zero pda qualidade das agnes e servigos oferecidos, buscando
alcangar os resultados pactuados de forma otimizadal

11- assumir a responsabilidade, em conjunto com municipios vizinhos, pda efetivaQao de um sistema de refer6ncia e contra refer6ncia que assegure, a populagao
envolvida, o acesso a todos os graus de complexidade da assist6ncia neles disponiveisl

111- alimentar, regularmente, os bancos de dados dos sistemas de informaQao de interesse do Sistema Unico de SaOde sus

IV - aplicar os recursos financeiros repassados pda SECRETARIA, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaQ6es financeiras realizadas
exclusivamente na execugao do objeto do ajuste e na forma prevista no plano de trabalho;

V indycar o(s) name(s) de respons6vel(is) pda fiscalizaQao da execugao do conv6nio e manter atualizada a CONVENENTE de qualquer alteragao

Vl- gerir os bens pOblicos com observincia aos principios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da
economicidade, da efici6ncia e da efic6cial

Vll- assegurar as condig6es necess6rias ao acompanhamento, a supervisao, ao controle. a fiscalizaQao e a avaliaQao da execugao do objeto do conv6nio com o
fim de permitir e facilitar o acesso de a todos os documentos relatives a execugao do abjeto do convanio, prestando-lhes
sodas e quaisquer informaQ6es solicitadasl

Vlll- apresentar prestaQ6es de contas parciais e final, nos termos da Cldusula Sexta deste instrumento com relat6rios de execuQao do objeto e de execuQao
financeira de acordo com a legislagao e regulamentagao aplic4veis contendo
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a. Comparativo entre as metas propostas e os resultados alcangados, acompanhado de justificativas para todos os resultados nio alcanQados e propostas
de agro para superaQao dos problemas enfrentadosl

b. Demonstrativo integralda receita e despesa realizadas na execugao, em regime de caixa e em regime de compet6nciale
c. Comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenci6ria.

IX - responsabilizar-se, integrale exclusivamente, pda contrataQao e pagamento dos encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais e comerciais relacionados a
execugao do objeto, nio implicando responsabilidade solid6ria ou subsidi6ria do ESTADO a inadimp16ncia da CONVENIADA em relagao ao referido
pagamento, os anus incldentes sabre o objeto do conv6nio ou os danos decorrentes de restrigao a sua execugaol

X - manter e movimentar os recursos financeiros repassados para a execuQao do objeto do conv6nio em uma Onica, exclusiva e especifica conta banc6ria, isenta
de tarifa banc6ria, aberta junto ao Banco do Brasill

Xl- manter registros, arquivos e controles contibeis especificos para os disp6ndios relativos ao objeto do conv6nio

Xll- assegurar que coda divulgagao das aQ6es objeto do convdnio seja realizada com o consentimento pr6vio e formaldo ESTADO. bem homo conforme as
orientag6es e diretrizes acerca da identidade visualdo Governo do Estado de Sio Paulol

Xlll utilizar os bens, materiais e servigos custeados com recursos pOblicos vinculados a parceria em conformidade com o objeto pactuado

XIV - responsabilizar-se pda legalidade e regularidade das despesas realizadas para a execugao do objeto do conv6nio, pelo que responders diretamente
perante o ESTADO e demais 6rgaos incumbidos da fiscalizaQao nos castes de descumprimentol

XV - comunicar de imediato a SECRETARIA a ocorr6ncia de qualquer tata relevante a execuQao do presente conv6nio

XVl- responder pecos encargos trabalhistas, previdenci6rios, fiscais, comerciais e quaisquer outras despesas de sua responsabilidade, resultantes da execuQao
do objeto deste conv6nio, bem assim por eventuais danos ou prejuizos causados a terceiros, isentando a SECRETARIA de qualquer responsabilidade.

XVll- ficam vedadas as seguintes praticas por parte da CONVENIADA

a. Utilizar, ainda que em car6ter emergencial, os recursos repassados pda CONVENENTE para finalidade diversa da estabelecida neste instrumento
b. Realizar despesa em data anterior a vig6ncia do instrumentol
c. Efetuar pagamento em data posterior a vig6ncia deste instruments.

CLAUSULA QUARTA

DA TRANSFERENCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para execugao deste Conv6nio serif destinados recursos financeiros. no montante totalde R$ 250.000.00 (Duzentos e Cinquenta MiIReais), em parcela Onica
onerando a seguinte classificagao orQament6ria

UGE: 090196

Programa de Trabalho: l0.302.0930.6273.0000

Natureza de despesa: 334030

Fonte de Financiamento: Fundo Estadualde SaOde

PARAGRAFO PRIMEIRO Aliberagao dos recursos este condicionada a inexist6ncia de registros em name da CONVENIADA junta ao CADIN ESTADUAL. de
acordo com o Paragrafo Unico do Artigo 19 da Portaria Conjunta CAF CCE -- CO 1, de 21/01/2015. O cumprimento delta condigao poder6 se dar pda
comprovaQao, pda CONVENIADA, de que os registros estio suspensos, nos termos do artigo 8', da Lei estadualn ' 12.799/2008.

PAR.AGRAFO SEGUNDO -- As parcelas do conv6nio servo liberadas em estrita conformidade com o plano de aplicagao aprovado, exceto nos casos previstos
nos incisos I, lle lido par6grafo 3' do artigo 116 da lei federaln ' 8.666/93, casos em que as mesmas ficar5o retidas at6 o saneamento das impropriedades
ncnrrnntASrrenie

PARAGRAFO TERCEIRO -- A CONVENIADA se compromete a manger os recursos transferidos em conta especial. no Banco do Brasil, e aplicados
exclusivamente no cumprimento dos compromissos decorrentes deste conv6nio. Banco do Brasil-- Banco 001 - Agenda 00223 Conta Corrente n ' 000066583

PARAGRAFO QUARTO -- E vedada aplicagao dos recursos com despesas de taxas administrativas, tarifas, juros morat6rios e multas, pagamento de dividas
anteriormente contraidas de recursos humanos ativos ou inativos e de consultoria.

PARAGRAFO QUINTO - Os recursos recebidos por este instruments deverio ser aplicados no mercado financeiro, enquanto nio forem empregados em sua
finalidade, sendo que as receitas financeiras auferidas servo obrigatoriamente computadas a cr6dito do convenio, e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua
finalidade, devendo constar de demonstrativo especifico que integrar6 as prestag6es de contas do ajuste.

PAnAGRAFO SEXTO Na aplicagao dos recursos flnanceiros destinados a execugao deste conv6nio, os participes deverio observar o quanto segue

1- no periodo correspondente ao intervalo entre a transfer6ncia dos recursos e a sua efetiva utilizagao, os valores correspondentes deverio ser aplicados, por
nterm6dio do Banco do BrasilS/A ou outra instituiQao financeira que venha a funcionar como Agente Financeiro do Tesouro do Estado, em caderneta de
poupanQa, se o seu uso for igualou superior a I (um) mds, ou em funds de aplicaQao financeira de curto puzo ou operagao de mercado aberto, lastreada em
titulos da divida pOblica, quando a sua utilizagao verificar-se em prazos inferiores a um m6s;

11- quando da prestagao de contas tratada na c16usula sexta, devergo ser anexados os extratos bancirios contends o movimento dlirio (hist6rico) da conta
juntamente com a documentagao referente a aplicaQao das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos peta instituigao financeira indicadal

111- o descumprimento do disposto neste par6grafo obrigar6 a CONVENIADA a reposigao ou restituigao do numer6rio recebido, acrescido da remuneragao da
caderneta de poupanQa no periods, computada desde a data do repasse at6 a data do efetivo dep6sitol

IV - as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas para a execugio do objeto do Conv6nio servo emitidas em nome da CONVENIADA
conforme o caso, devendo mencionar o n ' do Conv6nio SES.
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C LAUSULA QUINTA

DO CONTROLE, DO MONITORAMENTO E DA AVALIAgAO DE RESULTADOS

A execugao do presente conv6nio sera avaliada pelos 6rgaos competentes do SUS. mediante procedimentos de supervisao indireta ou local, os quaid
observario o cumprimento das c16usulas e condiQ6es estabelecidas neste conv6nio, devendo para tanto:

1- avaliar e homologar trimestralmente o desempenho da Conveniada e os resultados alcangados na execugao do objeto do conv6nio, e fazer recomendag6es
para o atingimento dos objetivos perseguidosl

11- elaborar relat6rio semestralde acompanhamento das metasl

111- monitorar o uso dos recursos financeiros mediante andlise dos relat6rios apresentados pda conveniadal

IV analisar a vinculagao dos gaston ao objeto do conv6nio celebrada, bem coma a razoabilidade desses gastosl

V - solicitar, quando necess6rio, reuni6es extraordin6rias e realizar visitas t6cnicas no localde realizagao do objeto do conv6nio com a finalidade de obter
Informag6es adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos trabalhos;

Vl- emitir relat6rio conclusivo sabre os resultados alcangados no periods, contendo a nota do conv6nio, avaliagao das justificativas apresentadas no relat6rio
t6cnico de monitoramento e avaliaQao, recomendaQ6es, criticas e sugest6es.

CLAUSULA SEXTA

DA PRESTAQAO DE COSTAS

A prestagao de contas dos recursos repassados pda CONVENENTE dever6 ser apresentada pda CONVENIADA, de acordo com as normas e instruQ6es
t6cnicas expedidas e nos formuldrios padronizados pelos 6rgaos da SECRETARIA e pelo Tribunalde Contas do Estado e deverd ser instruida com os seguintes
instrumentos:

1- quadro demonstrativo discriminando a receita e a despesal

11- relaQao dos pagamentos efetuadosl

111- relaQao de bens adquiridos;

IV - conciliaQao de saldo banc6riol

V - c6pia do extrato banc6rio da conta especifica:

Vl- plano de atendimento e relat6rio de atendimento.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A prestaQao de contas dos recursos repassados a CONVENIADA seri efetuada por meir da apresentagao de prestaQ6es de contas
parciais e final

PARAGRAFO SEGUNDO - As prestag6es de contas parciais deverio ser apresentadas trimestralmente a CONVENENTE at6 o 5'(quinto) dia Otildo m6s subsequente ao trimestre.
acompanhado de

1- relat6rio consolidado das atividades desenvolvidas no periodo, em conformidade com as agnes previstas no Plano de Trabalhol

11- relagao dos pagamentos efetuados com os recursos financeiros liberados pda CONVENENTE, acompanhados dos respectivos comprovantes de realizagao
das despesas.

PARAGRAFO TERCEIRO - A prestagao de contas a que se refere o $ 2' testa c16usula sera encaminhada pda CONVENIADA a CONVENENTE.

PARAGRAFO QUARTO - O setor competente da CONVENENTE elaborard relat6rio de cada periodo trimestralalusivo ds atividades realizadas pda
CONVENIADA, contendo avaliaQao conclusiva acerca da aplicagio dos recursos financeiros destinados a execuQao do objeto do presence ajuste.

PARAGRAFO QUINTO - A CONvENENTE informar6 a CONvENIADA eventuais irregularidades encontradas na prestag3o de contas, as quaid dever3o ser
sanadas no puzo mgximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento desta comunicaQao

PARAGRAFO SEXTO - A prestaQao de contas finaldever6 ser apresentada a CONVENENTE em at6 30(trinta) dias do t6rmino da vig6ncia do conv6nio e de
cada uma de suas eventuais prorrogag6es, na forma exigida pele Tribunalde Contas do Estado de Sio Paulo, observadas, ainda, as normas complementares
editadas pda SECRETARIA.

PARAGRAFO SfTIMO - Os recursos utilizados em desacordo com este instruments dever5o ser recolhidos aos cofres POblicos. corrigidos monetariamente

PARAGRAFO OITAVO - Em casa de restituigao dever6 ser utilizado a conta "C"

TESOURO: Banco 001/ Ag6ncia: 1897 X / Conta Corrente 009.401-3

FUNDES: Banco 001 / Ag6ncia: 1897 X / Conta Corrente 100 919-2

PARAGRAFO NANO - O puzo para proceder ao recolhimento seri de 30 (trinta) dias, contados da data da Notificagao, expedida pele Departamento Regional
a que se localiza a Conveniada.

CLAUSULA SETIMA

DO GESTOR DO CONV£NIO

O gestor farc a interlocugao t6cnica com a CONVENIADA, bem como o acompanhamento e a fiscalizagao da execugao do objeto do conv6nio, devendo zelar
peso seu adequado cumprimento e manter o ESTADO informado sobre o andamento das atividades, competindo-the em especial

1- acompanhar e fiscalizar a execugao do objeto do conv6niol

11- informar ao seu superior hier6rquico a exist6ncia de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas do conv6nio e de indicios de
rregularidades na gestao dos recursos, bem como as provid6ncias adotadas ou que serif adotadas para sanar os problemas detectadosl
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11- emitir parecer t6cnico conclusivo de an6iise da prestagao de qantas final. levando em consideragao o tear do ielat6rio t6cnico de monitoramento e avaliaQao

IV - comunicar ao administrador ptlblico a inexecugao por culpa exclusiva da CONVENIADA

V - acompanhar as atividades desenvolvidas e monitorar a execugao do objeto do conv6nio nos aspectos administrative, t6cnico e financeiro. propondo as
medidas de ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que Ihe for necess6riol

Vl- realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer pr6ticas de acompanhamento e verificagao no localdas atividades desenvolvidas, mediante
agenda de reunites e encontros com os dirigentes da CONVENIADA, para assegurar a adoQao das diretrizes constantes deste terms e do plano de trabalhol

Vll- realizar a confer6ncia e a checagem do cumprimento das metas e suas respectivas fontes comprobat6rias, bem como acompanhar e avaliar a adequada
implementaQao da politica publica, verificando a coer6ncia e veracidade das informag6es apresentadas nos relat6rios gerenciaisl

PARAGRAFO PRIMEIRO - Fifa designado coma gestor o Sr(a).CRISTINA TOSHIE DE MACEDO KUABARA, DIRETOR TECNICO lll, lotado(a) no(a) DRS IX
Mari lia

PARAGRAFO SEGUNDO - O nestor do conv6nio poder6 ser alterado a qualquer tempo peta ESTADO, por meir de samples apostilamento

PARAGRAFO TERCEIRO Em caso de aus6ncia tempor6ria do gestor dever6 ser indicado substituto que assumir6 a gestao at6 o retorno daquele

CLAUSULA OITAVA

DAS ALTERAQ6ES DO CONVEN10

O presente Conv6nio poder6 ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas c16usulas e condig6es, de comum acordo, desde que talinteresse seja
manifestado por qualquer dos participes, previamente e por escrito, observado o disposto no par6grafo Onico da Cldusula Primeira.

CLAUSULA NONA

DA ViGENCiA

O puzo de vig6ncia do presente CONVENIO encerrar-se-i em 31/12/2018

PARAGRAFO UNICO Durante a vig6ncia deste conv6nio a AdministraQao poder6 exigir a documentagao que reputar necess6ria

CLAUSULX DECiUA

DA 0ENONICA E DA RESCISAO

Este Conv6nio podera ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer das obrigaQ6es ou condig6es nele pactuadas, por infrag3o legal, ou pda
superveni6ncia de norma legal, ou ainda denunciado por ato unilateral, mediante notificaQao pr6via de 60 (sessenta) dias, respeitada a obrigatoriedade de
prestar contas dos recursos la recebidos

PARAGRAFO 0NiCO - Quando da denOncla ou rescis5o do Conv6nio, os saldos flnanceiros remanescentes servo devolvidos no puzo de 30 (trinta) dias
contados da data do events.

CLAUSULA D£CIMA PRIMEIRA

DOS SALDOS FINANCEIROS REMANESCENTES

Quando da conclusao, denOncia ou rescisio do presente conv6nio, nio tendo ocorrido a utilizagao totaldos recursos recebidos da CONVENENTE, fica a
entidade obrigada a restituir. no praza improrrogavelde 30 (trinta) dias. contados da data da finalizaGao do presence conv6nio. sob pena de imediata instauraQao
da tomada de contas especialdo respons6vel, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaQ6es financeiras,
acrescidos da remuneragao da caderneta de poupanQa, computada desde a data do repasse e at6 a data da efetiva devolugao, devendo encaminhar a guia
respectiva a CONVENENTE, sem prejuizo das demais responsabilidades, inclusive flnanceiras, a cargo dos partrcipes.

PARAGRAFO UNICO - A nio restituicio e inobservincia do.disDostcrn
es ens4v ! DI Dreiuizo da inscric3o da entidade no Cadastro Informa
termos da Lei n ' 12.799. de ll de ianeiro de 2008.

:r-
n

!nseiarg a imediata instal
iitados de Oraios e Ent

nas esDe
IN estadu

cialdo
abnos

CLAUSULA D£CIMA SEGUNDA

DA PunLtCAQAO

O presente instruments deverd ser publicado, por extrato, no Diirio Oficialdo Estado - DOE. no puzo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura

CLAUSULA D£CIMA TERCEIRA

DO FORO

O Foro para dirimir as quest6es oriundas da execugao ou interpretagao deste Conv6nio 6 o da Capitaldo Estado, podendo, os casos omissos, serem resolvidos
de comum acordo pecos convenentes.

Documents assinado digitalmente em 06/07/2018 pdas pessoas abaixo, conforme Decreto Federa18.539 de 08/10/2015
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