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9° 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 presente Termo Aditivo tem por finalidade incluir no termo de

Convênio firmado a adesão do HOSPITAL no PROGRAMA PAULISTA DE APOIO ÀS
COMISSÕES INTRA-HOSPITALARES DE DOAÇÃO DE ÓRGÃOS E TECIDOS PARA

TRANSPLANTE, na forma disposta nas Resoluções SS N° 44, de 22/04/2014, que estabelece a

transferência, mediante adesão, de recursos do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos

Municipais de Saúde, referentes ao referido Programa, segundo os critérios estabelecidos e

aprovados constantes da Resolução SS n° 142 de 11/11/2014.

DA RETIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - A 8.1 do convênio ora retificado passa a ter a seguinte redação:

CLÁ USULA 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/co rat . porta em R$cçzsk
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232.704,85 (duzentos e trinta e dois mil, setecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos),
conforme abaixo especificado:

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

TOTAL 232.704,85 2.792.458,20

Pós-fixado; Alta Complexidade 14.796,00 177.552,00

Pós-fixado: FAEC 7.030,28 84.363,36

Pré-fixado 210.878,57 2.530.542,84

1- O componente pós-fixado, que corresponde aos Procedimentos de Alta Complexidade e
di aos Procedimentos Estratégicos - FAEC, já cadastrados, será repassado ao HOSPITAL, a
‘v 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$ 21.826,28 (vinte e um
mil e oitocentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos).

•

II — A parcela pré-fixada importa em R$ 210.878,57 (duzentos e dez mil, oitocentos e
setenta e oito reais e cinquenta e sete 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 210.878,57 2.530.542,84

Média Complexidade 210.878,57* 2.530.542,84

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

Programa Paulista de Apoio às Comissões Intra-
Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para
Transplante - Resoluções SS N°44, de 22/04/2014

10.000,00** 120.000,00

Recursos financeiros repassados ao Hospital pela SES 78.750,00 945.000,00

Recursos financeiros repassados ao Hospital pela SMS 180.000,00 _1\2. 160.000,00
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* Incluso o valor correspondente aos serviços profissionais dos médicos contratados pelo

HOSPITAL, para atendimento médico na Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria.
** A primeira parcela a ser repassada pela Secretaria de Estado da Saúde será de R$

15.000,00 (quinze mil reais), sendo as demais parcelas mensais de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

§ 12 Dez por cento (10%) do valor pré-fixado, conforme inciso II desta cláusula, que
remontam a R$ 21.087,85 (vinte e um mil e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) por
mês, serão vinculados ao cumprimento das metas de qualidade discriminadas no Plano
Operativo.

§ 22 Noventa por cento (90%) do valor pré-fixado, conforme inciso II desta cláusula, que
remontam a R$ 189.790,22 (cento e oitenta e nove mil e setecentos e noventa reais e vinte e dois
centavos) por mês, serão vinculados ao cumprimento das metas fisicas 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 fisicas 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 fisicas pactuadas corresponde a um repasse de
70% do valor da parcela referida no caput do artigo.

§ 32 O 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, contud valores de serviços
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profissionais citados neste parágrafo não interferem nos cálculos de cumprimento de metas
quantitativas estabelecidas no §2°, do item 8.1.

CLÁUSULA TERCEIRA - A Cláusula Décima do convênio ora retificado passa a ter a
seguinte redação:

CLÁUSULA DÉCIMA — O não cumprimento pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE ou pela
SECRETARIA DE ESTADO 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 e
da SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE para todos os efeitos legais.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA - Ficam ratificadas as demais Cláusulas e condições do convênio
inicial, não alterados por este instrumento.

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.

Lençóis Paulista, 25 de maio de 2016.
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