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CONVÊNIO HNSP 2015

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede à Praça das Palmeiras n.° 55 - Centro, no nesta
cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF
sob n.° 46.200.846/0001-76, neste ato representado por sua prefeita municipal, Sra. IZABEL
CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI, brasileira, casada, professora, residente e
domiciliada nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua Treze
de Maio, n.° 351, portadora da cédula de identidade n.° 5.234.736-9 e CPF/MF sob n.°
601.101.138-15, doravante o Primeiro Convenente será denominado simplesmente
"MUNICÍPIO" e, de outro, a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA
SENHORA DA PIEDADE, pessoa jurídica de direito privado com sede à Rua Geraldo Pereira
de Barros n° 401, na cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, devidamente
inscrita no CNPJ sob n° 51.425.0106/0001-78, neste ato representada por provedor Sr.
RONALDO LUIZ CONTI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.° 7.369.222-
SSP/SP e CPF/MF 207.316.478-15, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de Lençóis
Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, n.° 1.265, doravante
o terceiro convenente será denominado simplesmente "HOSPITAL", resolvem celebrar um
convênio de cooperação interinstitucional devidamente autorizado pela Lei Municipal
n° 3.308 de 30 de setembro de 2003 e, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal nos
artigos 196 e seguintes; a Constituição Estadual nos artigos 218 e seguintes; a Lei Federal n.°
8.080/90; a Lei Federal n.° 8.142/90; a Lei Complementar Estadual n.° 791/95; a Lei Federal n.°
8.666/93 e demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, de acordo com as
cláusulas que passam a elencar:

DO OBJETO

Cláusula Primeira: O presente convênio tem por objetivo estabelecer, em regime de
cooperação mútua entre os partícipes, um PROGRAMA DE PARCERIA NA ASSISTÊNCIA À
SAÚDE, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Município de Lençóis Paulista.

DO PRAZO

Cláusula Segunda: O presente convênio vigorará pelo prazo de 04 (quatro) anos, podendo ser
prorrogado no interesse dos partícipes, mediante termo aditivo, desde que o prazo final não
ultrapasse aquele previsto na legislação pertinente.

Parágrafo Único. Se um dos convenentes não se interessar pela continuação ou prorrogação
poderá, a qualquer tempo, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, comunicar o fato ao
outro convenente, por escrito, denunciando o convênio.

DOS ADITAMENTOS

Cláusula Terceira: O detalhamento do Programa de Parceria kssistênçid4 Saúde será
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estabelecido em projetos específicos, que constarão de termos aditivos ao presente convênio, a
serem firmados com cada um dos partícipes de acordo com as responsabilidades e respectivas
áreas de atuação definidas no programa.

DAS CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula Quarta: O presente convênio fica submetido às seguintes condições gerais, sem
prejuízo de outras específicas estipuladas nos termos aditivos:

a) a execução do presente convênio se sujeita às normas do sistema municipal de auditoria do
SUS;

b) o HOSPITAL se obrigam a obedecer todas as normas técnicas e administrativas e aos
princípios e diretrizes do Sistema Único, especialmente aquelas ditadas pelo MUNICíPIO e pelas
normatizações do Ministério da Saúde, em vigor;

c) é vedado cobrar do paciente qualquer valor no âmbito do SUS. Comprovada a cobrança do
paciente, através de processo administrativo no qual se garanta o direito de defesa à Entidade
conveniada, o valor da cobrança será descontada do pagamento mensal da Entidade, ressarcindo-
se o reclamante, sem prejuízo as demais sanções legais cabíveis.

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Cláusula Quinta: Os recursos financeiros para o financiamento do Programa de Parceira
deverão estar contemplados e detalhados nos termos aditivos correspondentes.

§ 1°- O termo aditivo expressamente mencionará se o repasse de recurso, porventura existente
e a cargo do MUNICÍPIO, vincula-se à transferência da UNIÃO (Ministério da Saúde — Fundo
Nacional de Saúde) para o financiamento do SUS — Municipal (Fundo Municipal de Saúde).

§ 2°- Quando os recursos financeiros estiverem vinculados à transferência da UNIÃO
(Ministério da Saúde — Fundo Nacional da Saúde) para o Município, eventuais atrasos ou
qualquer tipo de suspensão de repasse não poderão ser debitados ao MUNICÍPIO, que não está
obrigado a efetuar o repasse com recursos do Tesouro Municipal;

§ 3°- O Programa de Parceria poderá contemplar projetos que visem o investimento em
equipamentos, material médico hospitalar, obras, reformas, cessão de pessoal e eventuais
compensações por defasagem da tabela de procedimentos do Ministério da Saúde, reconhecida
expressamente pelo MUNICÍPIO, tudo nos termos da Portaria MS n° 1695/94, respeitadas as
normas municipais.

DA DENÚNCIA

Cláusula Sexta: A denúncia do presente convênio obedecerá às disposições da Lei
8.666/93, no que for aplicável aos convênio.

Parágrafo único: Em caso da denúncia do convênio por um os Conve ntes, será
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observado o prazo de 90 (noventa) dias para ocorrer a interrupção dos serviços.

DA PUBLICIDADE

Cláusula Sétima: O presente convênio será publicado, por extrato, na imprensa oficial do
Município, nos moldes do disposto na Lei 8.666/93.

DO FORO

Cláusula Oitava: As partes elegem o foro da Comarca de Lençóis Paulista para dirimir
questões oriundas do presente convênio que não puderem ser resolvidas pelos partícipes e pelo
Conselho Municipal de Saúde.

E por estarem os partícipes justas e Conveniadas, firmam o presente termo
em 5 (cinco) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de duas testemunhas,
abaixo qualificadas.

Pelo MUNICÍPIO:

Pelo HOSPITAL:

Testemunhas:

f a

Lençóis Paulista, 01 de outubro de 2015.

IZABEL CRIS=CAM

Prefeita M cipa

. d So
P eav ,77

1VUGmi.)0

RONALIXYJUIZ CONTI
vedor

Ricardo Conti Barbeiro
CPF 309.663.768-70

RG 43.689.856-1
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1° ADITIVO AO CONVÊNIO HNSP 2015

O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS PAULISTA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede

à Praça das Palmeiras n.° 55 - Centro, no nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, Estado de

São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n.° 46.200.846/0001-76, neste ato representado

por sua prefeita municipal, Sra. IZABEL CRISTINA CAMPANARI LORENZETTI,

brasileira, casada, professora, residente e domiciliada nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista,

Estado de São Paulo, sito à Rua Treze de Maio, n.° 351, portadora da cédula de identidade n.°
5.234.736-9 e CPF/MF sob n.° 601.101.138-15, doravante denominado simplesmente
"MUNICÍPIO" e a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA

PIEDADE, pessoa jurídica de direito privado, cadastrado no CNES sob n° 2077582, com sede à
Rua Geraldo Pereira de Barros, n.° 461, na cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São

Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 51.425.106/0001-78, neste ato representada por

provedor Sr. RONALDO LUIZ CONTI, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade n.°

7.369.222-SSP/SP e CPF/MF 207.316.478-15, residente e domiciliado nesta cidade e Comarca de

Lençóis Paulista, Estado de São Paulo, sito à Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, n.° 1.265,
doravante denominado simplesmente "HOSPITAL", têm entre si justo e combinados, um
convênio de cooperação interinstitucional devidamente autorizado pela Lei Municipal n.° 3.308,
de 30 de setembro de 2003 e Lei Municipal n° 3.573, de 2 de março de 2006, resolvem celebrar o

presente ADITIVO, a fim de estabelecer o detalhamento da atuação das partes bem como suas
responsabilidades, conforme cláusulas que seguem adiante:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA — O Convênio tem por objeto a execução, pelo HOSPITAL, de
serviços médico-hospitalares e ambulatoriais a serem prestados a qualquer indivíduo que deles
necessite, observada a sistemática de referência e contra referência do Sistema Único de Saúde —
SUS, sem prejuízo da observância do sistema regulador de urgências/emergências quando for o
caso.

§ 1°. O atendimento citado no caput desta cláusula compreende a realização dos procedimentos
médico-hospitalares e ambulatoriais regulamentados pelo Ministério da Saúde, de acordo com a
capacidade instalada, respeitando sua complexidade.

§ 2°. Os serviços ora conveniados estão referidos a uma base territorial populacional, conforme
Plano de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde e serão ofertados com base nas indicações
técnicas do planejamento da saúde mediante compatibilização das necessid
disponibilidade de recursos financeiros do SUS.

da demanda e a
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§ 30. Os serviços ora conveniados compreendem a utilização, pelos usuários do SUS, da

capacidade instalada do HOSPITAL, 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.

DAS ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA — Para atender ao objeto desse convênio, o HOSPITAL se obriga a

realizar duas espécies de internação:

I — Internação eletiva;

II — Internação de emergência ou urgência

§ 1°. A internação eletiva somente será efetuada pelo HOSPITAL mediante a apresentação de

laudo médico autorizado por profissional do SUS e da respectiva Autorização de Internação

Hospitalar, cabendo a sua regulação à Coordenadoria de Atenção Social da Diretoria Municipal

de Saúde.

§ 2°. No caso de cirurgias eletivas, o MUNICÍPIO pagará ao HOSPITAL pelas despesas efetuadas

com a aquisição de materiais necessários, quando não existir previsão de cobertura para tais

aquisições na tabela SUS.

§ 3°. A internação de emergência ou de urgência, oriunda do Pronto Socorro Municipal, de

Pactuação do Colegiado Regional ou da Central de Regulação de Urgência e Emergência do

Estado, será aceita pelo HOSPITAL, com a apresentação da documentação exigida pelo Ministério

da Saúde.

§ 4°. Nas situações de urgência e de emergência o médico do HOSPITAL procederá ao exame do

paciente e avaliará a necessidade de internação, emitindo laudo médico que será enviado, no prazo
de 2 (dois) dias úteis, à Diretoria Municipal da Saúde para autorização de emissão da AIH
(Autorização de Internação Hospitalar).
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DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA

CLÁUSULA TERCEIRA — Para o cumprimento do objeto deste convênio, o HOSPITAL se

obriga a oferecer ao paciente os recursos necessários ao seu atendimento, conforme discriminado

abaixo:

I — Assistência Ambulatorial

1. Consulta Médica;

2. Outros atendimentos, dentro da capacidade resolutiva e operacional do HOSPITAL;

II — Assistência Técnico-profissional e Hospitalar:

1. todos os recursos disponíveis, na instituição conveniada, de diagnóstico e tratamento
necessários ao atendimento dos usuários do SUS;

2. encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais necessários;

3. utilização de sala de cirurgia e de material e serviços do centro cirúrgico e instalações
correlatas;

4. medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados;

5. serviços de enfermagem;

6. serviços gerais;

7. fornecimento de roupa hospitalar;

8. alimentação com observância das dietas prescritas; e

9. procedimentos diversos regulamentados pelo Ministério da Saúde, que se fizerem necessários
para o adequado atendimento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando sua
complexidade.

DOS ATENDIMENTOS

CLÁUSULA QUARTA — O HOSPITAL disponibilizará profissionais de seu corpo clínico para
atendimento das especialidades aos pacientes do Sistema Único de Saúde, para os serviços
hospitalares, ambulatoriais e atendimento dos casos de urgência e emergência, segundo o grau de
complexidade de sua assistência e sua capacidade operacional (todas as especialidades de seu
corpo clínico).

I — Deverá o Hospital disponibilizar profissional médico para realizar acompanhamento diário de
todos os pacientes do Sistema Único de Saúde e a evolução do quadro clínico destes, bem como
para atender as internações e intercorrências necessárias e também realizar o acomp amento na
remoção para o serviço de referência, conforme organização do SUS.

çg-L2--V v(/'
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II - Deverá o Hospital elaborar mensalmente, a escala de plantões por especialidade, com o nome

dos profissionais médicos que atuarão no mês subsequente e que poderão ser chamados para

realização de atendimentos, quando necessário, e remetê-la, até o último dia útil do mês anterior à

prestação dos serviços, ao Diretor Municipal de Saúde.

III — Deverá apresentar, até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, relação dos plantões de

disponibilidade do mês anterior.

§ 1°. Nos atendimento dos profissionais de ginecologia e obstetrícia deverá o HOSPITAL, dar

• 
preferência à realização de partos normais, preconizando a indicação do Ministério da Saúde pela

redução do número de cesáreas.

§ 20. O HOSPITAL fica obrigado a prestar as informações pertinentes ao atendimento das rotinas

SUS no âmbito ambulatorial e hospitalar, determinadas pelo Ministério da Saúde e realizadas nas

dependências do HOSPITAL.

OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA

CLÁUSULA QUINTA — Os serviços ora conveniados serão prestados diretamente por

profissionais do estabelecimento do HOSPITAL e por profissionais que, não estando incluídos nas

categorias referidas nos itens 1, 2 e 3 do § 1° desta cláusula, são admitidos nas dependências do

HOSPITAL para prestar serviços.

1°. Para os fins deste convênio, consideram-se profissionais do próprio

HOSPITAL:

1. o membro de seu corpo clínico;

2. o profissional que tenha vínculo de emprego com o HOSPITAL;

3. o profissional autônomo que, eventualmente ou permanentemente, presta serviços ao

HOSPITAL ou, se por este autorizado.

§ 2°. Equipara-se ao profissional autônomo definido no item 3 a empresa, o grupo, a sociedade ou
conglomerado de profissionais que exerça atividade na área de saúde.

§ 30. O HOSPITAL deverá manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde

(CNES), tanto para os profissionais de que trata o § 10 e §2° desta cláusula, quanto dos

equipamentos e serviços especializados, que vierem a ser incluídos, alterados e excluídos. A

atualização do CNES seguirá a sistemática do MINISTÉRIO DA SAÚDE, e deverá oc er
mensalmente até 5 dias úteis antes da data limite de transmissão do CNES, estabeleci pelo



PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
Praça das Palmeiras, 55 — Fone (14) 3269-7000 — Fax (14) 3263-0040

CEP 18682-900 — Lençóis Paulista — SP
CNPJ: 46.200.846/0001-76
www.lencoispaulista.sp.gov.br

5

MINISTÉRIO DA SAÚDE em legislação pertinente.

§ 4°. No tocante à internação e ao acompanhamento do paciente, serão cumpridas as seguintes

normas:

1. os pacientes serão internados em enfermaria ou quarto com o número máximo de leitos previstos

nas normas técnicas para hospitais;

2. é vedada a cobrança por serviços médicos, hospitalares e outros complementares da assistência

devida ao paciente;

3. o HOSPITAL responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita ao paciente ou seu representante,

por profissional empregado, conforme descrito pelo §1° e §2° desta cláusula, em razão da execução

desde convênio;

4. nas internações de crianças, adolescentes e pessoas com mais de 60 (sessenta) anos é assegurada

a presença de acompanhante em tempo integral no hospital, podendo o HOSPITAL acrescer à

conta hospitalar as diárias do acompanhante, correspondentes ao alojamento e alimentação.

§ 5°. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos

pelo MUNICÍPIO sobre a execução do objeto deste convênio, os convenentes reconhecem a

prerrogativa de controle e auditoria nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do

SUS, ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de

termo aditivo específico, ou de notificação dirigida ao HOSPITAL.

§ 6°. É de responsabilidade exclusiva e integral do HOSPITAL a utilização de pessoal para

execução do objeto deste convênio, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais,

fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma

hipótese poderão ser transferidos para o MUNICÍPIO.

§ 7°. O HOSPITAL se obriga a informar, diariamente, à Diretoria Municipal de Saúde — Central

de Regulação de Serviços, o número de vagas de internações disponíveis, a fim de manter

atualizado o sistema de regulação do SUS;

§ 8°. O HOSPITAL fica obrigado a internar paciente, no limite dos leitos conveniados, ainda que

por falta ocasional de leito vago em enfermaria, tenha o HOSPITAL de acomodar o paciente em

instalação de nível superior à ajustada neste convênio, sem direito a cobrança de sobre preço.

§ 9°. O HOSPITAL fica exonerado da responsabilidade pelo não atendimento de paciente,

amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento d vido pelo
Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de o m interna

ou as situações de urgência ou emergência.

(11
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OUTRAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL

CLÁUSULA SEXTA — O HOSPITAL ainda se obriga a:

I — Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo prazo

mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados os casos previstos por lei;

II — Não utilizar, nem permitir que terceiros se utilizem do paciente para fins de experimentação;

III — Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo-se

sempre a prestação de serviços de qualidade;

IV — Afixar aviso de sua condição de órgão pertencente ao SUS e de gratuidade dos serviços
prestados nessa condição, onde deverá constar o número do telefone da Ouvidoria do SUS no
MUNICÍPIO, qual seja 3269-1990;

V — Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas quando

da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste termo aditivo;

VI — Permitir a visita ao paciente do SUS internado, diariamente, respeitando-se a rotina do
serviço, por período mínimo de 01 (uma) hora;

VII — Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços oferecidos;

111 VIII — Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviço de saúde, salvo
nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;

IX — Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;

X — Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por ministro
de qualquer culto religioso;

XI — Manter em pleno funcionamento "Comissão de Controle de Infecção Hospitalar" — CCIH,
"Comissão de Análise de Óbitos", "Comissão de Revisão de Prontuários" e "Comissão de Ética
Médica".

XII — Instalar no prazo previsto para cada caso, qualquer outra comissão que venha a ser ciada
por lei ou norma infra legal, independentemente de notificação pelo MUNICÍPIO.
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XIII — Notificar o MUNICÍPIO, de eventual alteração de seus estatutos, das comissões elencadas

no inciso XI e XII desta cláusula ou de sua diretoria, enviando-lhe, no prazo de 10 (dez) dias,

contados a partir da data de registro da alteração, cópia autenticada dos respectivos documentos;

XIV — Quando solicitado, o HOSPITAL deverá fornecer ao paciente relatório circunstanciado do

atendimento prestado, denominado "INFORME DE ALTA", do qual devem constar, no mínimo,

os seguintes dados: a) Nome do paciente; b) Nome da Unidade de atendimento; c) Localização do

Serviço/Hospital; d) Motivo do atendimento (CID); e) Data de admissão e data de alta; O

Procedimentos realizados. Tal documento, deverá ser emitido em duas vias, devendo a segunda

via, assinada pelo paciente ou seu representante legal, ser arquivada anexo ao prontuário.

DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO HOSPITAL

CLÁUSULA SÉTIMA — O HOSPITAL é responsável pela indenização de dano causado ao

paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão
voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por seus empregados,

profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao HOSPITAL o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

§ 1°. A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste convênio pelos órgãos competentes

do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do HOSPITAL nos termos da legislação referente

a licitações e contratos administrativos e demais legislações aplicáveis.

§ 2°. A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se aos casos de danos causados por
falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11.11.1990 (Código

de Defesa do Consumidor).

DO PREÇO E DOS RECURSOS FINANCEIROS

CLÁUSULA OITAVA — Pela prestação dos serviços deste convênio, o MUNICÍPIO pagará ao
Hospital os valores abaixo estipulados:

8.1. O valor mensal estimado para a execução do presente convênio/contrato importa em R$
236.334,58 (duzentos e trinta e seis mil e trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito
centavos), conforme abaixo especificado:

(//
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Programação Orçamentária para o Hospital Mensal (R$) Anual (R$)

TOTAL 236.334,58 2.836.014,96

Pós-fixado; Alta Complexidade 12.366,00 148.392,00

Pós-fixado: FAEC 7.030,28 84.363,36

Pré-fixado 216.938,30 2.603.259,60

I - O componente pós-fixado, que corresponde aos Procedimentos de Alta Complexidade e
aos Procedimentos Estratégicos - FAEC, já cadastrados, será repassado ao HOSPITAL, a
posteriori, (pós-produção, aprovação, processamento e apenas concomitantemente à respectiva
transferência financeira), de acordo com a produção mensal aprovada pela Diretoria Municipal de
Saúde, até o limite de transferência do FNS, respeitado, similarmente, o limite estadual para as
modalidades de Alta Complexidade e Procedimentos Estratégicos e conforme programação
disposta no Plano Operativo, estimando-se um valor médio mensal de R$ 19.396,28 (dezenove
mil e trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos).

II — A parcela pré-fixada importa em R$ 216.938,30 (duzentos e dezesseis mil e novecentos
e trinta e oito reais e trinta centavos), a ser transferida ao hospital em parcelas fixas mensais de,
conforme discriminado abaixo, e oneram recursos do Fundo de Saúde da SECRETARIA:

Programação Orçamentária para o Hospital Mensal Anual

Orçamento Pré Fixado 216.938,30 2.603.259,60

Média Complexidade 216.938,30* 2.603.259,60

PAB 0,00 0,00

Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde —
INTEGRASUS

5.561,00 66.732,00

IAPI — Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar à
População Indígena

0,00 0,00

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH - Valor
pela União

118.054,67 1.416.656,04

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH - Valor
pelo Município

33.800,00 405.600,00

Recursos financeiros repassados ao Hospital pela SES 78.500,00 942.000,00

Recursos financeiros repassados ao Hospital pela SMS 180.000,00 2.160.000,00
* Incluso o valor correspondente aos serviços profissionais dos médicos contratados pelo

HOSPITAL, para atendimento médico na Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria

§ 12 Dez por cento (10%) do valor pré-fixado, conforme inciso II desta cláusula, que
remontam a R$ 21.693,83 (vinte e um mil e seiscentos e noventa e três reais e oitenta e três
centavos) por mês, serão vinculados ao cumprimento das metas de qualidade discriminada o
Plano Operativo.
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§ 22 Noventa por cento (90%) do valor pré-fixado, conforme inciso II desta cláusula, que

remontam a R$ 195.244,47 (cento e noventa e cinco mil e duzentos e quarenta e quatro reais
e quarenta e sete centavos) por mês, serão vinculados ao cumprimento das metas físicas
pactuadas no Plano Operativo, e definidas por meio das seguintes faixas:

I.- cumprimento de 95% a 105% das metas físicas pactuadas corresponde a um repasse de
100% da parcela referida no caput do artigo;

II.- cumprimento de 81% a 94% das metas físicas pactuadas corresponde a um repasse de
80% do valor da parcela referida no caput do artigo; e

III - cumprimento de 70% a 80% das metas físicas pactuadas corresponde a um repasse de
70% do valor da parcela referida no caput do artigo.

§ 320 cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, estabelecidas no Plano Operativo,
deverá ser atestado pela Comissão de Acompanhamento do convênio/contrato.

§ 42 Os valores previstos poderão ser alterados, de comum acordo entre o gestor e o hospital,
mediante a celebração de Termo Aditivo que será devidamente publicado e enviado ao Ministério
da Saúde, sendo que no caso de necessidade de recursos adicionais, estas serão provenientes da
área denominada Teto da Média e Alta Complexidade do Município/Estado.

§ 5° Além dos recursos financeiros destacados neste item e necessários à cobertura das
despesas previstas nesta cláusula, sob responsabilidade orçamentária da Prefeitura e do Ministério
da Saúde/Fundo Nacional de Saúde, a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista poderá repassar,
de acordo com a possibilidade financeira, ao conveniado, recursos complementares, mediante
termos aditivos que integrarão o presente para todos os efeitos e consignarão as 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
assistencial e gerencial.

§ 62 A Diretoria Municipal de Saúde aumentará o teto financeiro (alta complexidade
ambulatorial e internamento) e o repasse de verbas que se trata este convênio/contrato (média
complexidade ambulatorial e internamento) na mesma proporção que o Ministério da Saúde
aumentar o valor dos procedimentos existentes nas tabelas do SUS. Anualmente, quando da
renovação do Plano Operativo, deverá ser feita a revisão dos valores financeiros.

§ 7° No valor pré-fixado previsto no inciso II, do "caput" desta cláusula, os valores referentes
aos serviços profissionais dos médicos contratados pelo HOSPITAL, para atendimento médico na
Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, apurada através de relatório do sistema do
Ministério da Saúde, estão inclusos, contudo os valores de serviços profissionais citados neste
parágrafo não interferem nos cálculos de cumprimento de metas quantitativas estabelecidas no §2°,
do item 8.1.

8.2 Dos outros serviços

8.2.1 Os valores despendidos pelo HOSPITAL, com a aquisição de materiais necessários
para a realização de cirurgias eletivas, autorizadas pela Diretoria Municipal de Saúde, serão pagos
no mês posterior ao da realização do serviço, mediante informação e comprovação do J SPITAL.
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8.2.2 O HOSPITAL receberá, mensalmente, do MUNICÍPIO, a importância referente aos

serviços, efetivamente prestados, constantes do ANEXO I, nos moldes nele estabelecidos.

8.3. Da forma de pagamento

Os valores previstos neste convênio serão pagos mensalmente ao HOSPITAL, da seguinte forma:

a) os montantes pré-fixados de que tratam os §§ 1° e 2° do item 8.1, serão repassados

mensalmente em caráter de adiantamento, até o 8° (oitavo) dia útil de cada mês, cujo pagamento

será realizado no mês da competência ao qual está vinculado, sendo verificado o cumprimento das

metas quantitativas e qualitativas trimestralmente.

b) o montante mensal de que trata a alínea anterior, será descontado o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais) referente aos serviços profissionais de Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia e
Pediatria, que são contemplados por instrumento diverso deste convênio (Sta Casa 2);

c) caso seja verificado que o HOSPITAL não cumpriu as metas de qualidade referentes ao
repasse previsto no item precedente, o valor correspondente ao não cumprimento das metas será
descontado no repasse subsequente;

8.4. Da dotação orçamentária

Os valores previstos neste convênio onerarão as dotações próprias consignadas no orçamento
vigente na seguinte rubrica:

13 — Diretoria de Saúde

13.01.00 — Fundo Municipal de Saúde

3.3.90.00.00 — Outras Despesas Correntes - despesa 649 e 663

DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR

CLÁUSULA DÉCIMA — O não cumprimento pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE da obrigação de
repassar os recursos correspondentes aos valores constantes deste convênio não transfere para o
MUNICÍPIO a obrigação de pagar os serviços ora conveniados, os quais são de responsabilidade
do MINISTÉRIO DA SAÚDE para todos os efeitos legais.

Parágrafo único. O MUNICÍPIO responderá pelos encargos financeiros assumidos além do lime
dos recursos que lhe são destinados, ficando o MINISTÉRIO DA SAÚDE exonerado o
pagamento de eventual excesso.
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DA AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — A execução do presente convênio será avaliada pela

Diretoria de Saúde do MUNICÍPIO, que observará o cumprimento das cláusulas e condições

estabelecidas neste convênio, a verificação do movimento das internações e de quaisquer outros

dados necessário ao controle e avaliação dos serviços prestados.

§ 1°. Poderá, em casos específicos, ser realizada auditoria especializada.

§ 2°. O MUNICÍPIO vistoriará as instalações do HOSPITAL para verificar se persistem as mesmas

condições técnicas básicas do HOSPITAL, comprovadas por ocasião da assinatura deste termo;

§ 3°. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do

HOSPITAL, poderá ensejar na revisão das condições estipuladas neste termo, mediante prévia

comunicação à Diretoria Municipal de Saúde.

§ 4°. A Fiscalização exercida pela Diretoria de Saúde sobre serviços ora conveniados, não eximirá

o HOSPITAL da sua plena responsabilidade perante o MINISTÉRIO DA SAÚDE e o

MUNICÍPIO ou para com pacientes e terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do

convênio.

§ 5°. O HOSPITAL facilitará ao MUNICÍPIO, o acompanhamento e a fiscalização permanente

dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do

MUNICÍPIO designados para tal fim.

§ 6°. Em qualquer hipótese é assegurado ao HOSPITAL amplo direito de defesa, nos termos das
normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos e o direito à interposição de

recursos.

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — A inobservância, pelo HOSPITAL, de cláusula ou
obrigação constante deste contrato e seu anexo, ou de dever originado de norma legal ou
regulamentar pertinente, autorizará o MUNICÍPIO, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada
caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n.° 8666/93 e alterações
posteriores, quais sejam:

a) advertência;

b) multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar cozi o Município
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de Lençóis Paulista, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Pública enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a
Administração contratante, após o ressarcimento dos prejuízos que o HOSPITAL vier a causar,
decorrido o prazo da sanção aplicada com base nesta cláusula.

§ 1°. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as
motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ela ocorreu, e
dela será notificada o HOSPITAL.

•
§ 2°. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a alínea "b".

§ 3°. Da aplicação das penalidades, o HOSPITAL terá o prazo de 05 (cinco) dias para interpor
recurso, dirigido a Prefeita Municipal.

§ 4°. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado ao HOSPITAL e o respectivo
montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto
contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.

§ 5°. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de o
MUNICÍPIO exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar
para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das
responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.

§ 6°. A violação ao disposto nos incisos 2 e 3 do § 3° da cláusula Quinta deste contrato, sujeitará
o HOSPITAL às sanções previstas neste artigo, ficando o MUNICÍPIO autorizado a reter, do
montante devido ao HOSPITAL, o valor indevidamente cobrado, para fins de ressarcimento do
usuário do Sistema Único de Saúde, por via administrativa, sem prejuízo do disposto no parágrafo
quarto desta cláusula.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — A rescisão do presente contrato obedecerá o disposto nos
artigos 77 a 80 da Lei Federal n.° 8.666/93 e alterações posteriores.

§ 1°. O HOSPITAL reconhece os direitos do MUNICÍPIO, em caso de rescisão administrativa
prevista no parágrafo primeiro do artigo 79 da Lei Federal n.° 8.666/93.

IW
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§ 2°. Em caso de rescisão, se a interrupção das atividades em andamento puder causar prejuízo à

população, será observado o prazo de 10 (dez) dias para ocorrer a rescisão. Se, neste prazo, o

HOSPITAL negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados a multa poderá ser duplicada.

§ 3°. Poderá o HOSPITAL rescindir o presente aditivo no caso de descumprimento, pelo

MINISTÉRIO DA SAÚDE, ou pelo MUNICÍPIO, de suas obrigações aqui previstas, em especial,

no caso de atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pelo Ministério da Saúde.

Caberá ao conveniado notificar o MUNICÍPIO, formalizando a rescisão e motivando-a

devidamente, informando do fim da prestação dos serviços conveniados no prazo de 90 (noventa)

dias a partir do recebimento da notificação.

§ 4°. Em caso de rescisão do presente convênio por parte do MUNICÍPIO não caberá ao

HOSPITAL direito a qualquer indenização, salvo na hipótese do artigo 79, parágrafo segundo, da

Lei Federal n.° 8.666/93.

§ 5°. O presente convênio rescinde os contratos e convênios anteriores celebrados entre o

MUNICÍPIO e o HOSPITAL que tenham como objeto a prestação de serviços de assistência à

saúde.

DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - O presente aditivo tem início de vigência na data de sua
assinatura, e terá vigência de 01 (um) mês, podendo ser prorrogado nos termos da legislação
aplicável.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA — O presente convênio poderá, no interesse das convenentes,

ser ampliado, abrangendo outros atendimentos não constantes na cláusula segunda, sendo que
qualquer alteração das cláusulas do presente termo será objeto de novo termo aditivo, rescindindo-
se o presente, devendo ser observada a legislação referente a licitação e contratos administrativos.

DO FUNDAMENTO LEGAL

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - O presente aditivo foi firmado nos termos da Lei Municipal n°
3.308, de 30 de setembro de 2003 E Lei Municipal n° 3.573, de 2 de março de 2006.
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DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA — Fica eleito o foro da Comarca de Lençóis Paulista, para

dirimir eventuais dúvidas que possam vir a surgir do presente Convênio, renunciando-se a qualquer
outro, por mais privilegiado que possa parecer.

E, por estarem assim CONTRATADOS, firmam o presente instrumento, em 04

(quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo arroladas, para
que produza seus jurídicos e legais efeitos, obrigando-se por seus representantes legais.

Pelo MUNICÍPIO:

Pelo HOSPITAL:

Testemunhas:

Lençóis Paulista, 1° de outubro de 2015.

Aft/p CtAlLai

IZABEL CRISTINA CAM

Prefeita

RONALDO CONTI

Pro or

fael A. R. de Souni
eikewo d4u 77
ADVOGAiK)

Ricardo Conti Barbeiro
CPF 309.663.768-70
RG 43.689.856-1
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ANEXO 1— Dos Outros Serviços
1 — O HOSPITAL realizará exames aos usuários do Sistema Único de Saúde encaminhados através
dos serviços de saúde do MUNICÍPIO.
2 — O HOSPITAL realizará os exames nos seguintes valores unitários, cujos valores
complementares à tabela SUS onerarão o Tesouro Municipal:

çf

•

•

CLQ

/1/
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Código Descrição Valor (R$)
02.05.02.003-8 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR (FIGADO, VESICULA, VIAS) 60,00
02.05.02.004-6 ULTRA-SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL 60,00
02.05.02.005-4 ULTRA-SONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO 60,00
02.05.02.006-2 ULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULACAO 60,00
02.05.02.007-0 ULTRA-SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL 60,00
02.05.02.008-9 ULTRA-SONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ORBITA (MONOCULAR) 60,00
02.05.02.009-7 ULTRA-SONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL 60,00
02.05.02.010-0 ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (MA ABDOMINAL) 60,00
02.05.02.011-9 ULTRA-SONOGRAFIA DE PROSTATA (VIA TRANSRETAL) 60,00
02.05.02.012-7 ULTRA-SONOGRAFIA DE TIREOIDE 60,00
02.05.02.013-5 ULTRA-SONOGRAFIA DE TORAX (EXTRACARDIACA) 60,00
02.05.02.014-3 ULTRA-SONOGRAFIA OBSTETRICA 60,00
02.05.02.016-0 ULTRA-SONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA) 60,00
02.05.02.018-6 ULTRA-SONOGRAFIA TRANS VAGINAL 60,00
02.05.01.003-2 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA 120,00
02.05.01.004-0 ULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS ( ATE 3 VASOS) 120,00
02.11.02.006-0 TESTE DE ESFORCO / TESTE ERGOMETRICO 70,00
02.11.07.014-9 EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA 35,00
03.01.01.004-8 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENCAO ESPECIALIZADA (D 15,00
03.07.01.005-8 TRATAMENTO DE NEVRALGIAS FACIAIS 16,53
04.04.02.005-4 DRENAGEM DE ABSCESSO DA BOCA E ANEXOS 50,00
04.14.02.020-0 MARSUPLALIZACAO DE CISTOS E PSEUDOCISTOS 50,00
04.14.02.025-1 REMOÇÃO DE CISTO 50,00
04.14.02.027-8 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPACTADO) 60,00
02.03.02.003-0 EXAME ANATOMO-PATOLOGICO P/ CONGELAMENTO / PARAFINA 80,00
02.09.01.002-9 COLONOSCOPIA 225,00
02.09.01.003-7 ESOFAGOGASTRODUODENOSCONA - EDA 182,00
02.09.01.005-3 RETOSSIGMOIDOSCOPIA 225,00

POLIPECTOMIA 165,00
03.01.01.007-2 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA EM GERAL 25,00
02.06.01.001-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL C/ OU S/ CONTR 115,00
02.06.01.002-8 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO-SACRA C/ OU S/ CO 135,00
02.06.01.003-6 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA C/ OU S/ CONTR 115,00
02.06.01.004-4 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA FACE / ARTICUL 115,00
02.06.01.006-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA 130,00
02.06.01.005-2 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOCO 115,00
02.06.01.007-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO 130,00
02.06.02.001-5 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO SUPERIO 115,00
02.06.02.003-1 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX 180,00
02.06.03.001-0 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN 180,00
02.06.03.002-9 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE MEMBRO INFERIO 115,00
02.06.03.003-7 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA 180,00

2.1 - Os exames de tomografia realizados a noite, aos sábados, domingos e feriados, ser

com um acréscimo de 50% (cinquenta por cento).

agos
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3 - O HOSPITAL realizará exames dos grupos e subgrupos previstos na Tabela SUS, abaixo
relacionados, com os acréscimos dos percentuais previstos na tabela abaixo sobre os valores
constantes da Tabela SUS, sendo que estes acréscimos onerarão o Tesouro Municipal:

Código Descrição VALOR
Unitário SUS

(+) 28,3%

" RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + HIRTZ) 8,38 10,752
204010047 RADIOGRAFIA DE ARCADA ZIGOMATICO-MALAR (AP+ OBLIQUAS) 6,96 8,930
204010063 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) 6,88 8,827
204010071 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + Hl 9,15 11,740
204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL) 7,52 9,648
204010098 RADIOGRAFIA DE LARINGE 5,74 7,365
204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ) 8,38 10,752
204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ) 7,32 9,392
204010152 RADIOGRAFIA DE SELA 11JRSICA (PA + LATERAL + BRETTON) 7,2 9,238
204010179 RADIOGRAFIA PANORAMICA 9,03 11,586
204020042 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO/ FLEXAO) 8,19 10,508
204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA 10,96 14,062
204020085 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA FUNCIONAL / DINAMICA 16,88 21,658
204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL) 9,16 11,753
204020107 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR 9,73 12,484
204020123 RADIOGRAFIA DE REGRO SACRO-COCCIGEA 7,8 10,008
204030072 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX) 8,37 10,739
204030080 RADIOGRAFIA DE ESOFAGO 19,24 24,686
204030099 RADIOGRAFIA DE ESTERNO 7,98 10,239
204030153 RADIOGRAFIA DE TOFtAX (PA E PERFIL) 9,5 12,189
204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA) 6,88 8,827
204040019 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO 6,42 8,237
204040035 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMERAL 7,4 9,494
204040051 RADIOGRAFIA DE BRACO 7,77 9,969
204040060 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA 7,4 9,494
204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO 5,9 7,570
204040086 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO 5,62 7,211
204040094 RADIOGRAFIA DE MAO 6,3 8,083
204040108 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA) 6 7,698
204040116 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES) 7,98 10,239
204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) 6,91 8,866
204050014 CLISTER OPACO C/ DUPLO CONTRASTE 47,76 61,278
204050030 COLANGIOGRAFIA POS-OPERATORIA 32,61 41,840
204050111 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA) 10,73 13,767
204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP) 7,17 9,199
204050146 RADIOGRAFIA DE ESTOMAGO E DUODENO 35,22 45,189
204050154 RADIOGRAFIA DE INTESTINO DELGADO (TRANSITO) 47,59 61,060
204050170 URETROCISTOGRAFIA 52,11 66,859
204050189 UROGRAFIA VENOSA 57,4 73,646
204060036 ESCANOMETRIA 7,77 9,969
204060079 RADIOGRAFIA DE AR11CULACAO SACRO-ILIACA 7,77 9,969
204060060 RADIOGRAFIA DE ART1CULACAO COXO-FEMORAL 7,77 9,969
204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA 6,5 8,340
204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA 7,77 9,969
204060109 RADIOGRAFIA DE CALCANEO 6,5 8,340
204060117 RADIOGRAFIA DE COXA 8,94 11,470
204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL) 6,78 8,699
204060133 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL) 7,16 9,187
204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE 6,78 8,699
204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA 8,94 11,470
204020034 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS 8,33 10,688
204050120 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 INCIDENCIAS) 15,3 19,631
204060141 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + OBLIQUA + 3 9,29 11,919

Código Descrição VALOR
Unitário SUS

(+) 18,8%

204030030 MAMOGRAFIA UNILATERAL 2 ,5 26,73
204030188 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO - Pós fixado , 53,46
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4 — O HOSPITAL realizará os procedimentos abaixo em caráter de mutirào, nos valores abaixo
relacionados:

Código Descrição Valor (R$)
02.02.03.079-2 PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE 30,00
02.02.03.090-3 PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ARBOVIRUS (DENGUE E FEBRE 2000,
02.11.06.003-8 CAMPIMETR IA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO 57,74
03.01.01.007-2 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (OFTALMO PRÉ E Pós PEQ. CIRURGICA; 16,00
03.01.01.007-2 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA (MUTIRÃO REFRAÇÃO-O FTALMO) 32,00
04.05.01.007-9 EXERESE DE CALA7J0 E OUTRAS PEQUENAS LESÕES DA PALPEBRA E SUPERCLIOS 77,00
04.05.01.019-2 TRATAMENTO CIRURGICO DE TRIQULASE C/ OU S/ ENXERTO 191,37
04.05.05.002-0 CAPS ULO TO MLA A YAG LASER 45,00
04.05.05.009-7 FACECTOMIA C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR 443,00
04.05.05.011-9 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR RIGIDA 543,00
04.05.05.037-2 FACOEMULSIFICACAO C/ IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRAVEL 643,00
04.05.05.036-4 TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO 171,70
02.01.01.037-2 BIOPSIA DE PELES E PARTES MOLES 80,00
03.03.08.001-9 CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE PEQUENAS LESÕES 80,00
04.01.01.003-1 DRENAGEM DE ABCESSO 80,00
04.01.01.005-8 EXCISAO DE LESA° E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE ANEXOS E MUCOSA 80,00
04.01.01.007-4 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / LIPOMA 80,00
04.01.01.009-0 FULGURAÇÃO / CAUTERIZAÇÃO QUÍMICA DE LESÕES CUTÂNEAS 80,00
04.09.04.024-0 VASECTOMLA 306,47

5 — O HOSPITAL deverá prestar os serviços aqui referidos através de profissional devidamente
habilitado, podendo o profissional fazer parte de seu quadro de servidores ou s erceirizado.
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ANEXO II — Da Comissão de Avaliação

1. A Comissão de Acompanhamento do presente Convênio, conforme mencionado pelo parágrafo
3° da Cláusula Oitava do Termo de Convênio, será composta por 04 (quatro) membros, sendo 02
(dois) membros indicado pelo "HOSPITAL" e 02 (dois) membros indicados pelo "MUNICÍPIO",
conforme abaixo:

I — Membros indicados pelo "MUNICÍPIO":

a) Paulo Roberto Giglioli, portador do RG n° 8.427.300-8;

b) Renato Baragati Cassini, portador do RG n° 32.689.477-9.

II — Membros indicados pelo "HOSPITAL":

a) Ricardo Conti Barbeiro, portador do RG n°43.869.856-1;

b) Solange de Fátima Ferreira, portador do RG n° 34.036.535-3.

2. As atribuições desta Comissão serão a de acompanhar a execução do presente Convênio,

principalmente no tocante aos seus custos, no cumprimento das metas estabelecidas no Plano

Operativo e à avaliação da qualidade da atenção à saúde dos usuários.

3. O HOSPITAL fica obrigado a fornecer à Comissão de Acompanhamento todos os documentos

e informações necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

•
At
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PLANO OPERATIVO PARA CONTRATUALIZAÇÃO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA

E ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

I — IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Razão Social da Instituição: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE

CNES: 2077582

CNPJ: 51.425.106/0001-78

Endereço: Rua Geraldo Pereira de Barros, 461, Centro

Município: Lençóis Paulista / SP

Provedor: Ronaldo Luiz Conti

Diretor Clínico: Henrique Heber Sousa

efermeiro Responsável: Fabiana Aparecida Pitoli Viotto

I I — CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE 

Missão da Instituição: "Promover soluções em saúde para a comunidade local, com comprometimento da equipe

multidisciplinar, proporcionando Qualidade, Segurança e Humanização, através do exercício da filantropia."

Natureza Jurídica: Entidade Beneficente, sem Fins Lucrativos

Presta atendimento ambulatorial: Sim

Presta atendimento Hospitalar: Sim

Atende SUS: 66,29 °A

Atende Outros Convênios: 29,24 °A

Atende Particular: 4,47 °A

I II — CARACTERIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA (preencher os campos pertinentes a cada Unidade)

ÂMBULATORIO

W°. de salas de pequenas cirurgias: 01

N°. de consultórios: 01

N°. de salas de recuperação: 01

SADT

Ultrassonografia: 01; RX: 01; Mamografia: 01

CENTRO CIRURGICO

N°. de salas cirúrgicas: 02

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — L ois Paulista — SP
Fone/Fax (14) 3269-1033 — E-mail — administracao@hpiedade.com.br



ASSOCIAÇAO BENEFICENTE HOSPITAL NOSSA SENHORA. DA PIEDADE

C.N.P.J. 51.425.106/0001-78

INTERNAÇÃO:

N°. de leitos distribuídos por especialidade, disponibilizados ao SUS:

Tipos de leito por especialidades N° de leitos Existentes N°. de leitos SUS

Cirurgia Geral 18 8

Clínica Geral 22 16

Obstetrícia Cirúrgica 21 16

Pediatria Clínica 4 2

UTI Adulto Tipo I 5 O

TOTAL 70 42

IV - HABILITAÇÕES NAS ÁREAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

•
Especialidade/Área Ato Normativo Data habilitação

Laqueadura CIB/SP 69/2008 23/09/2008

Vasectomia CIB/SP 69/2008 23/09/2008

Hospital Filantrópico Pd CM n° 3123/2006 07/12/2006

Oftalmologia: Procedimentos

relacionados ao Glaucoma

MEMO 382

DARAS/SAS
23/07/2013

V — METAS FÍSICAS — ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS

a) AMBULATÓRIO — MÉDIA COMPLEXIDADE:

•

GRUPO Set/13 a Ago/14 Quant Mês Valor (R$)
ATEND ENFERMAGEM 141 88,33
CONSULTAS MÉDICAS- Cgeral 35 350,00
CONSULTAS MÉDICAS-Anest 25 250,00
CONSULTAS MEDICAS-Otorri 3 30,00
Diag em Cárdio 40 1.596,81
DIAG. Por ENDOSCOPIA 60 3.293,01
EXAMES ANATOMOPATOLÓGICOS 4 96,00
EXAMES LABORATORIAIS 11.445 35.581,18
FISIOTERAPIA 5.958 29.657,56
MAMOGRAFIA UNILATERAL 6 135,00
MATERNIDADE 545 6.162,48
ODONTOLOGIA 98 1.746,36
RADIOLOGIA 973 8.068,10
TESTE DA ORELHIN HA 49 661,99
TOCOCARDIOGRAFIA 66 111,54
ULTRASSONOGRAFIA 200 5.476,84

MÉDIA MENSAL 19.648 93.305,20

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Le çóis Paulista — SP
Fone/Fax (14) 3269-1033 — E-mail — administracao@hpiedade.com.br
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4)

• 5)

a.1) AMBULATÓRIO — Alta Complexidade e Fundo de Ações Estratégicas e Compensações (FAEC):

GRUPO FÍSICO FINANCEIRO (R$)

GLAUCOMA 61 3.205,28

MAMOGRAFIA BILAT. 85 3.825,00

TOMOGRAFIA 127 12.366,00

MÉDIA MENSAL 273 19.396,28

b) INTERNAÇÃO:

GRUPO FÍSICO FINANCEIRO (R$)
CLÍNICA MÉDICA 83 40.073,00
CLÍNICA OBSTÉTRICA 21 1.470,17
CLÍNICA CIRÚRGICA OBSTÉTRICA 61 34.291,11
CLÍNICA CIRÚRGICA 58 47.798,82

MÉDIA MENSAL 223 123.633,10

VII— METAS QUALITATIVAS:

1) Leitos Destinados ao SUS: o Hospital deverá manter, no mínimo, 60% dos leitos destinados ao SUS em relação

ao total de leitos da Instituição;

2) Tempo Médio de Permanência: O número médio de dias de permanência deverá ser igual ou inferior à 4,5

dias;

3) Manter os dados do CNES atualizados, em especial dos serviços/equipamentos/recursos humanos. A entidade

se compromete a encaminhar mensalmente à Diretoria Municipal de Saúde o relatório do período com relato

resumido das alterações/inclusões/exclusões ocorridas no período;

Apresentar, no mínimo 95% das altas hospitalares, no faturamento hospitalar ao SUS — na própria

competência, ou seja, no início do mês subsequente;

Apresentar, no mínimo, 95% das APAC, dos tratamentos ocorridos no mês, juntamente com o faturamento do

SIA da competência do ato;

6) Informar quais os treinamentos e capacitações estão em curso ou previstos para as equipes técnicas e de

gerenciamento (Desenvolvimento institucional), bem como informar a quantidade de pessoas participantes;

7) Manter informação mensal sobre as comissões, relacionadas abaixo, devendo relatar brevemente as

atividades destas, quando houver, e caso não haja necessidade de atuação da comissão, declarar ausência

de demanda. São obrigatórias as seguintes comissões:

a)

b)

c)

d)

Comissão de Revisão de óbitos;

Comissão de Revisão de Prontuários;

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;

Comissão de Ética Médica.

O detalhamento das Metas Qualitativas, com a atribuição de pontos a cada meta, estão dispostos no Anexo I deste

Plano.

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Lenç is Paulista — SP
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VIII — GESTÃO HOSPITALAR

1) A instituição se compromete a manter equipe de monitoramento e acompanhamento do Convênio/Plano

Operativo, cuja indicação será formalizada por meio de Ofício.

2) A equipe indicada será a responsável por encaminhar todas as informações ou relatórios solicitados/ pactuados

neste Plano Operativo, nos prazos fixados. Deverá ainda participar das reuniões de avaliação na Diretoria

Municipal de Saúde.

3) A instituição se compromete a informar o número e data de validade das licenças e/ou alvarás da Vigilância

Sanitária ou o protocolo de renovação.

4) Manter limpeza das caixas d'água, controle de pragas, de acordo com normas especificas, apresentando

documentação que comprove essas atividades.

5) Promover ou permitir a participação de técnicos ou dirigentes em cursos, capacitações, treinamentos que

possam contribuir com a melhoria do funcionamento da instituição.

1111_ PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OU PROJETOS MENSALMENTE:
1 Programa Pró Santa Casa — valor total R$ 258.500,00

1.1 Parcela SES/SP: R$ 78.500,00

1.2 Contrapartida Municipal: R$ 180.000,00

2 IGH — União - R$ 118.054,67

3 INTEGRASUS — R$ 5.561,00

4 IGH — Município R$ 33.800,00

X — TETO FINANCEIRO DO CONVÊNIO

•

a) TETO MAC

SIA R$ 93.305,20

SIH R$ 123.633,10

TOTAL R$ 216.938,30

b) FAEC — Valores estimados

SIA R$ 19.396,28

SIH R$0,00

TOTAL R$ 19.396,28

c) VALOR TOTAL DO TETO FINANCEIRO (a+b): R$ 236.334,58

d) Ao valor do item "c)" será descontado o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais) referente aos serviços

profissionais de Clínica Médica, Ginecologia/Obstetrícia e Pediatria, que são contemplados por instrumento

diverso do presente plano operativo, parte integrante deste convênio.

e) VALOR LÍQUIDO DO TETO FINANCEIRO (c-d): R$ 224.334,58

14(Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 — Centro - CEP: 18.682-041 — Le is Paulista — SP
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XI - REGULAÇÃO E CONTROLE

O encaminhamento dos pacientes acontecerá sempre pela Central de Regulação de Serviços de Saúde da

Diretoria Municipal de Saúde de Lençóis Paulista, obedecendo a demanda referenciada. Ocorrerá casos de demanda

espontânea pelas urgências e emergências.

A Diretoria de Saúde é o responsável pela emissão das AIH's e das APAC's, determinando o fluxo deste

processo. Fica a cargo da Diretoria de Saúde, ainda, a avaliação se a instituição prestou o atendimento referenciado a

ela respeitando, a territorialização e as cotas de atendimentos pactuados.

XII -VIGÊNCIA

A vigência do presente Plano Operativo é de 01 (um) mês, de 1° à 31 de outubro de 2015, podendo ser

prorrogado, até o máximo de 12 (doze) meses, desde que não haja necessidade de modificação das metas

quantitativas ou qualitativas e financeiras.

- ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

A avaliação de desempenho da instituição será realizada conforme quadro anexo, ocasião em que será

verificado o cumprimento das metas físicas e qualitativas. O não cumprimento de metas deverá ser informado ao

serviço contratado juntamente com as medidas propostas de correção.

IZABEL CRISTI A CAMP
Prefeita Municipal

•

riA.1

I LORE Z TTI

Lençóis Paulista, 1° de Outubro de 2015.

RONALDO CONTI
Provedor n ituição
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ANEXO 1— QUADRO DE METAS QUALITATIVAS

Indicador Meta Ranking de pontuação
Fonte de

informação
Pontuação
possível

Leitos
Destinados ao

SUS

O percentual de leitos
hospitalares destinados ao SUS
em relação do total de leitos do
hospital deve ser igual ou
superior a 60%.

Atingir 100% da meta - 100
90 a 99,9% da meta - 80
80 a 89,9% da meta - 50
70 a 79,9% da meta - 30
menor de 70% - não pontua

Relatório
Estatístico

15

Tempo Médio de
Permanência

O número de dias de
permanência total no mês em
relação ao total de internações
hospitalares no mês deve ser
menor ou igual a 4,5 dias.

Atingir 100% da meta - 100
90 a 99,9% da meta - 80
80 a 89,9% da meta - 50
70 a 79,9% da meta - 30
menor de 70% - não pontua

Relatório
Estatístico

15

Cadastro da
Instituição no

ip CNES

Manter o cadastro do hospital
atualizado no CNES, em
especial os dados dos serviços,
equipamentos e recursos
humanos.

Atualizado - pontua
Não atualizado -não pontua

Relatórios
do CNES

15

Faturamento
Hospitalar

Apresentar, no mínimo 95% das
altas hospitalares, no
faturamento hospitalar na
própria competência, ou seja,
no início do mês subsequente.

Atingir 100% da meta - 100
90 a 99,9% da meta - 80
80 a 89,9% da meta - 50
70 a 79,9% da meta - 30
menor de 70% - não pontua

Relatório
Sistemas
DataSus

15

Faturamento
APAC's

Apresentar, no mínimo, 95%
das APAC's, dos tratamentos
ocorridos no mês, juntamente
com o faturamento do SIA da
competência do ato.

Atingir 100% da meta - 100
90 a 99,9% da meta - 80
80 a 89,9% da meta - 50
70 a 79,9% da meta - 30
menor de 70% - não pontua

Relatório
Sistemas
DataSus

15

Desenvolvimento
Institucional

Ilk

Informar quais os treinamentos
ou capacitações estão em curso
ou previstos para as equipes
técnicas ou de gerenciamento,
bem como a quantidade de
pessoas participantes.

Realiza — pontua

Não realiza — não pontua
Relatório do
Hospital

15

Atuação das
Comissões de
Revisão de

Óbitos, Revisão
de Prontuários,
Controle de

Infecção Hospi-
talar e de Ética

Médica

Relatar brevemente as
atividades das Comissões
quando houver, e caso não haja
necessidade de atuação da
comissão, declarar ausência de
demanda.

Informar — Pontua

Não realiza — Não pontua

Relatório de
cada

Comissão
10

PONTOS POSSiVEIS 100

A No monitoramento do Plano Operativo o hospital deverá manter no mínimo 95% de cumprimento das metas
quantitativas do convênio/contrato e 95% das metas qualitativas, para ser considerado satisfatório.

Resultado abaixo desse percentual implicará na revisão dos convênios/contratos, devendo ser proposto pela
Diretoria Municipal de Saúde, após ciência do relatório da Comissão de Acompanhamento e monitoramento da
produção.
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