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13" ADITIVO _,À0 CONVÊNIO IINSP 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 seu Prefeito Municipal, Sr. Anderson Prado de Lima, brasileiro, solteiro,

empresário, residente e domiciliado nesta cidade e comarca de Lençóis Paulista, Estado de São

Paulo, sito à Rua Castro Alves, n.° 85, portador da cédula de identidade n.° 29.268.994-9 e

CPF/MF sob n.° 248.609.968-95, doravante denominado simplesmente "MLNICI PIO" 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:

METO

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.

§ 10. 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 necessidades da demanda e a

disponibilidade de recursos financeiros do SUS.
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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 da Unidade de Pronto Atendimento

Municipal - UPA, 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).

DAS ESPÉCIES DE SER WOS DE ASSISTÊNCIA

CLÁUSULA TERCEI RA Para o cumprimento do objeto deste convênio, o HOSPITAL se

obriga a oferecer ao paciente os recursos necessários ao seu atendimen conform scriminado
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abaixo:

— Assistência Ambula orial

a) Consulta Médica;

b) Outros atendimentos, dentro da capacidade resolu iva. e operacional do HOSPITAL;

II — Assistência Técnico-profissional e Hospitalar:

a) todos os recursos disponíveis, na instituição conveniada, de diagnóstico e tratamento

necessários ao atendimento dos usuários do SUS;

b) encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais necessários;

c) utilização de sala de cirurgia e de material e serviços do centro cirúrgico e instalações

correlatas;

d) medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados;

e) serviços de enfermagem;

f) serviços gerais;

g) fornecimento de roupa hospitalar;

h) alimentação com observância das dietas prescritas; e

i) 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).

— 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 acompanhamento

na remoção para o serviço de referência, conforme organização do SUS.

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 últh dia útil do mês anterior
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à prestação dos serviços, ao Diretor Municipal de Saúde.

-- 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.

§ 2'. 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 I, 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.

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

(CNES), tanto para os profissionais de que trata o § 1' 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 ocorrer

mensalmente até 5 dias úteis antes da data limite de transmissão do CNES, estabelecido pelo

MINISTÉRIO DA SAÚDE em legislação pertinente.

§ 4'. No tocante à internação e ao acompanhamento do paciente, serã.o cu pridas as seguintes

normas:
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. 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 especifico, 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 sobrepreço.

§ 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 devido

pelo Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem

interna ou as situações de urgência ou emergência.

OUTRAS OBRIGAÇÕES DO HOSPITAL

CLÁUSULA SEXTA — O HOSPITAL ainda se obriga a:
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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 (urna) hora.,

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

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 criada

por lei ou norma infralegal, independentemente de notificação pelo MUNICÍPIO.

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 r ectivo ocumentos;



•

•

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

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.

RESPONSAR I DE Ci\i E 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 RS

263.411,76 (duzentos e sessenta e três mil e quatrocentos e onze reais e setenta e seis

centavos), conforme abaixo especificado:

ProgramaçãoOrçamentaria para o Hospital Mensa (RS) Anual (RS)

TOTAL 26141 176 3.160.94U12

Pós-fixado: FAEC 36.193,49 434.321,88

Pré-fixado 227.218,27 2.726.619,24
r\
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- O componente pós-fixado, que corresponde 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$ 36.193,49 (trinta e seis mil e cento e
noventa e três reais e quarenta e nove centavos).

II — A parcela pré-fixada importa em RS 2.726.619,24 (dois milhões e setecentos e vinte e

seis mil e seiscentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos), a ser transferida ao hospital

em parcelas fixas mensais de R$ 227.218,27 (duzentos e vinte e sete mil e duzentos e dezoito
reais e vinte e sete centavos), conforme discriminado abaixo, e oneram recursos do Fundo de

Saúde da SECRETARIA:

rogramação Orçamentária para o Hospital Mensal Anual

Orçamento Pré Fixado 227.218,27 1.726.619,24

Média Complexidade 227.218,27* 2.726.619,24*

PAB 0,00 0,00

Incentivo de Integração ao Sistema Único de Saúde —
INTEGRASUS

5.561,00 66.732,00

EAPI — Incentivo ao Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
à População Indígena

0,00 11,00

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar - IGH
Valor pela União

118.054,671 1.416.656,04

I ncentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar - 1 l1

Valor pelo Município

600,00 451.2 10,00

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

Recursos financeiros repassados ao Hospital pela SMS 180.000,001 2.160.000,01

* 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 mensal, conforme inciso II desta cláusula,

que remontam a R$ 22.721,83 (vinte e dois mil e setecentos e vinte e um reais e oitenta e três
centavos) por mês, serão vinculados ao cumprimento das metas de qualidade, discriminadas no

Plano Operativo.

§ 22 Noventa por cento (90%) do valor pré-fixado mensal, conforme inciso II desta

cláusula, que remontam a RS 204.496,44 (duzentos e quatro mil e quatrocentos e noventa e
seis reais e quarenta e quatro 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 corre onde a unfçpasse de
100% da parcela referida no caput do artigo;

/if
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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.

§ 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 cio 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
HOSPITAL.

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
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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$ 4.800,00

(quatro mil e oitocentos reais) referente aos serviços profissionais de Clinica 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 alén:i do

limite dos recursos que lhe são destinados, ficando o MINISTÉRIO DA SAÚDE exonerado do

pagamento de eventual excesso.

DA AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — A execução do presente con ên será a4 I da pela



•

•

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

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

ti

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.

§ 50. 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,

quais sejam:

a) advertência;

b) multa;

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o

Município de Lençóis Paulista, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

d) declaração de inidoneidade para licitar com a Administração Public, nquanto prdurarem os



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
wvvw.lencoispaulista.sp.gov.br

12

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°. A.s sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas 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 elou 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.

§ 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.

§ 2'. Em caso de rescisão, se a intemipção das atividades em andamento puder causar prejuízo à

população, será observado o prazo de 10 (dez) dias para ocorrer a resci Se, nç.isiè\ prazo, o
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HOSPITAL negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados a multa poderá ser duplicada.

§ 30. 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.

§ 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 inicio de vigência na data de sua

assinatura, e terá vigência enquanto estiver vigente o Convênio principal firmado entre o

"MUNICÍPIO" e o "HOSPITAL", ou até quando for modificado por outro aditivo subsequente.

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.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — Fica eleito o foro da Comarca de l_ 'óis P sta, para
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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 juridicos e legais efeitos, obrigando-se por seus representantes

legais.

Lençóis Paulista, setembro de 2017.

Pelo MUNICÍPIO:

Pelo HOSPITAL:

Testem

RAFAEL B. SOUZA
A VOGADO

OA /SP 240-177

AND EtS N RABO DE LIMA
efeit i Municipal

RONAL CONTI

Jorge Alexan re Langona
ADVOGADO

OAB/SP 249.180
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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:

I
Código 1 Descrição

-
1 Valor (R$)

1
102.05.02.003-8 lUltrassonografia de abdômen superior (figado, vesícula, vias) 66,15
1
102.05.02.004-6 Ultrassonografia de abdômen total 66,15

66,15102.05.02.005-4 lUltrassonogafia de aparelho urinário

102.05.02.006-2 de articulação 66,15lUltrassonografia

102.05.02.007-0 Ultrassonografia de bolsa escrotal 66,15
1
102.05.02.008-9 Ultrassonografia de globo ocular / orbita (monocular) 66,15

102.05.02.009-7 Ultrassonografia mamaria bilateral 66,15

02.05.02.010-0 de próstata (via abdominal) 66,15iUltrassonografia

02.05.02.011-9 lUltrassonografia de próstata (via trans retal) 1 66,15

102.05.02.012-7 Ultrassonografia de tireoide 66,15

02.05.02.013-5 Ultrassonografia de tórax (extracardiaca) 66,15

02.05.02.014-3 Ultrassonografia obstétrica 66,15

02.05.02.016-0 Ultrassonografia pélvica (ginecológica) 66,15

02.05.02.018-6 Ultrassonografia transvaginal 66,15

02.05.01.003-2 Ecocardiografia transtorácica 133,00

02.05.01.004-0 Ultrassonografia doppier colorido de vasos (ate 3 vasos) 133,00

02.11.02.006-0 Teste de esforço / teste ergométrico 73,50

02.11.07.014-9 Emissões otoacusticas evocadas p/ triagem auditiva 36,75

03.01.01.004-8 Consulta de profissionais de nível superior na atenção especializada (dentista) 15,00

03.07.01.005-8 Tratamento de nevralgias faciais ih_ 16,53

04.14.02.020-0 Marsupialização de cistos e pseudocistos 50,00

04.14.02.025-1 Remoção de cisto 50,00

04.14.02.027-8 Remoção de dente retido (incluso / impactado) 60,00

02.03.02.003-0 Exame anatomopatológico p/ congelamento / parafina 84,00

02.09.01.002-9 Colonoscopi a 283,13

02.09.01.003-7 Esofagogastroduodenoscopia - EDA 213,26

02.09.01.005-3 Retossigmoidoscopia 283,13

Polipectomia 165,00

03.01.01.007-2 Consulta médica em atenção especializada em geral - anestesista 25,00

02.06.01.001-0 iTomografia computadorizada de coluna cervical c/ ou s/ contraste
•

126,79

02.06.01.002-8 Tomografia computadorizada de coluna lombo sacra c/ ou s/ contraste 148,84

02.06.01.003-6 1Tomografia computadorizada de coluna torácica c/ ou s/ contraste 126,79

02.06.01.004-4 Tomografia computadorizada de face / seios da face / articul 126,79

02.06.01.006-0 Tomografia computadorizada de sela túrcica 143,33

02.06.01.005-2 Tomografia computadorizada de pescoço 126,79

02.06.01.007-9 Tomografia computadorizada do crânio 143,33

02.06.02.001-5 Tomografia computadorizada de articulações de membro superior N 7., 126,79
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Código Descrição Valor (R$)

02.06.02.003-1 ;Tomografia computadorizada de tórax 198,45

02.06.03.001-0
1
1Tomografia computadorizada de abdômen 198,451

02.06.03.002-9
t
1Tomografia computadorizada de articulações de membro inferior

1
126,7911

02.06.03.003-7
1
¡Tomografia computadorizada de pelve / bacia 1 198,451

2.1 — O HOSPITAL realizará os procedimentos abaixo em caráter de mutirão, pelo valor unitário

de R$ 66,00 (sessenta e seis reais), quando a quantidade desses procedimentos ultrapassar a

quantidade o total contratualizado, conforme consta em cada procedimento:

Código Descrição

02.05.02.009-7

102.05.02.016-0

102.05.02.014-3

02.05.02.018-6

¡Ultra-Sonografia de Mamas-Bilateral  
1
lUltra-Sonografia Pélvica (Ginecológica)

,TOTAL
CONTRATUALIZADO

Contratualizado

14

10

1Ultra-Sonografia Obstétrica o
1
¡Ultra-Sonografia Transvaginal 26

50

2.2 — Os exames de tomografia realizados a noite, aos sábados, domingos e feriados, serão pagos

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

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:

3.1 — Exames por imagem:

Código Descrição

02.04.xx.xxx-x Diagnóstico Por Radiologia

a02.04.03.003-0 ,M mografia Unilateral 

02.04.03.018-8 1Mamografia Bilateral Para Rastreamento

Percentual S/l-abula
sk5S

36,0%

26,0%

26,0%

Código Descrição

1
; Valor Unitário l Tabela SUS
1 SUS 1 (+) 36%

02.04.01.003-9 Radiografia bilateral de órbitas (PA + obliquas + hirtz) 8,38 I 11,40

02.04.01.004-7 Radiografia de arcada zigomatico-malar (AP+ obliquas) 6,96 1 9,47

02.04.01.006-3 Radiografia de cavum (lateral + hirtz) 1 6,88 9,36

02.04.01.007-1 Radiografia de crânio (PA + lateral + oblíqua / bretton + BI 9,15 1 12,44

02.04.01.008-0 Radiografia de crânio (PA + lateral) 7,52 , 10,23

02.04.01.009-8 Radiografia de laringe
15,74 1 7,81

02.04.01.012-8 Radiografia de ossos da face (mn + lateral + hirtz) 8,38 1 11,40

02.04.01.014-4 Radiografia de seios da face (fn + mn + lateral + hirtz)  1 7,3 i 9,961
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02.04.01.015-2

02.04.01.017-9

102.04.02.004-2

102.04.02.006-9

102.04.02.008-5

02.04.02.009-3

102.04.02.010-7

102.04.02.012-3

102.04.03.007-2

02.04.03.008-0

02.04.03.009-9

02.04.03.015-3

02.04.03.017-0

02.04.04.001-9

02.04.04.003-5

02.04.04.005-1

02.04.04.006-0

02.04.04.007-8

02.04.04.008-6

02.04.04.009-4

02.04.04.010-8

02.04.04.011-6

02.04.04.0124

102.04.05.001-4

102.04.05.003-0

102.04.05.011-1

102.04.05.013-8

102.04.05.014-6

102.04 .05.015-4

102.04.05.017-0

102.04.05.018-9

102.04.06.003-6

02.04.06.007-9

02.04.06.006-0

02.04.06.008-7

02.04.06.009-5

02.04.06.010-9

02.04.06.011-7

02.04.06.012-5

02.04.06.013-3

02.04.06.015-0

102.04.06.016-8

102 04 09 003-4

02.04.05.012-0

Radiografia de sela tursica (PA + lateral + bretton)

Radiografia panorâmica

Radiografia de coluna cervical (AP + lateral + to / flexão)

Radiografia de coluna lombo sacra

Radiografia de coluna lombo sacra funcional / dinâmica

Radiografia de coluna torácica (AP + lateral)

Radiografia de coluna tóraco-lombar

,Radiografia de região sacro-coccígea

[Radiografia de costelas (por hemitórax)

1Radiografia de esôfago

1Radiografia de esterno
[Radiografia de tórax (PA e perfil)

1Radiografia de tórax (PA)

1Radiografia de antebraço

1Radiogfafia de articulação escapuloumeral
;Radiografia de braco 

'Radiografia de clavícula

;Radiografia de cotovelo

!Radiografia de dedos da mão

1Radiografia de mão
1Radiografia de mão e punho (p/ determinação de idade óssea)

!Radiografia de escapula/ombro (três posições) 

I
Radiografia de punho (AP + lateral + oblíqua)

1Clister opaco c/ duplo contraste

1Colangiografia pós-operatória

1Radiografia de abdômen (AP + lateral / localizada)

1Radiografia de abdômen simples (AP)

Radiografia de estômago e duodeno

Radiografia de intestino delgado (transito)

Uretrocistografia

Urografia venosa

Escano metria

Radiografia de articulação sacro-ilíaca

Radiografia de articulação coxofemoral

Radiografia de articulação tíbio-tarsica

Radiografia de bacia

Radiografia de calcâneo

Radiografia de coxa

Radiografia de joelho (AP + lateral)

Radiografia de joelho ou patela (AP + lateral + axial)

'Radiografia de pé / dedos do pé

1Radiogfafia de perna

;Radiografia de coluna cervical (AP + lateral + TO + oblíquas)

Radiografia de abdômen agudo (mínimo de 3 incidências)

,02.04.06.014-1 ;Radiografia de joelho ou pateia (AP + lateral + oblíqua + 3)

7,20

9,03 1
1

8,19

10,96

16,88

9,16

9,73

7,80

8,3'7

19,24

7,98

9,50

6,88

6,42 1

7,40

7,77 1

7,40

5,90

5,62 1

6,30

6,00 1

7,98 1

6,91

47,76

32,61

10,73

7,17 1

35,22 1

47,59

52,11 1

57,40

7,77

7 77
' 1
7,77 1

6,50

7,77

6,50

8,94

6,78

7,16 1

6,78 1

8,94

8,33 1

9,79 1

12,28 1

1 1,14 1
1

14,91 1

22,96 1
112,46

13,23

10,61

1 1,38

26,17

10,85

12,92 1

9,36 t

8,73

10,06 1

10,57 

10,06

8,02

7,64

8,57

8,16

10,85

9,40

64,95

44,35

14,59

9,75

47,90

64,72

70,87

78,06 1

10,57 1

10,57

10,57 1

8,84

10,57 1

8,84

12,16 1

9
'
22 

I
9,74 1

9,22 1

12,16 1

1 1,33  1

15,301 20,81 1

9,29 1 12,63 1
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Código Descrição
Valor Unitário

SUS

Tabela

SUS
(+)26,O%

02.04.03.003-0 Mamografia Unilateral 22,50 28,35

02.04.03.018-8 Mamografia Bilateral Para  Rastreamento - Pós Fixado 45,00 56,70

3.2 - E Ineslaboratoriais:

EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO HOSPITAL COM IMPACTO (15%)i

I 
i

Código Descrição
Valor Unitário i Tabela SUS

SUS ' (+) 15%

02.02.01.007-4 
1
Determinação de curva glicêmica clássica (5 dosagens)

i
10,00

1 
11,50

I
102.02.01.012-0 1Dosagem de ácido úrico 1,85 1 2,13

102.02.01.014-7 ;Dosagem de aldolase
1

3,68 ; 4,23

102.02.01.018-0 ;Dosagem de amilase 2,25 1 2,59

102.02.01.020-1 'Dosagem de bilirrubina total e fracões 2,01 2,31
1
102.02.01.021-0 1Dosagem de cálcio 1,85 2,13

!
102° 02. 01* 022-8 !Dosagem de cálcio ionizável 3,51 4,04
! 
102.02.01.026-0 ;Dosagem de cloreto 1,85 2,13

102.02.01.027-9 [Dosagem de colesterol 1-1DL 3,51 4,04

02.02.01.028-7 !Dosagem de colesterol LDL 3,51 4,04
,

02.02.01.029-5 !Dosagem de colesterol total 1,85 2,13

02.02.01.031-7 1Dosagem de creatinina 1,85 2,13
1

02.02.01.032-5 ¡Dosagem de creatinofosfoquinase (CPK) 3,68 4,23
1

02.02.06.023-3 ;Dosagem de hormônio foliculestimulante (fsh) 7,89 9,07
!

02.02.06.025-0 ;Dosagem de hormônio tireoestimulante (tsh) 8,96 10,30

02.02.06.038-1 1Dosagem de tiroxina livre (t4 livre) 1120 13,34

02.02.01.033-3 1Dosagem de creatinofosfoquinase fração MB 4,12 4,74

02.02.01.036-8 ;Dosagem de desidrogenase latica 3,68 4,23
1

102" 02 01- 039-2 !Dosagem de ferro sérico 3,51 4,04
1 
[02.02.01.040-6 !Dosagem de folato 15,65 18,00

102.02.01.042-2 'Dosagem de fosfatase alcalina 2,01 1 2,31

02.02.01.043-0 1Dosagem de fósforo 1,85 2,13

102.02.01.046-5 1Dosagem de gama-glutamiltransferase (gama GT) 3,51 4,04
,
!02.02.01.047-3 

'
Dosagem de glicose 1,85 2,13

1
102.02.01.056-2 1Dosagem de magnésio 2,01 2,31

102.02.01.057-0 1Dosagem de muco-proteínas 2,01 2,31
!

02.02.01.060-0 [Dosagem de potássio 1,85 2,13
1

02.02.01.061-9 
1
Dosagem de proteínas totais 1,40 1 1,61

02.02.01.062-7 ;Dosagem de proteínas totais e fracões 1,85 1 2,13

02.02.01.063-5 !Dosagem de sódio 1,85 I 2,13

02.02.01.064-3 1Dosagem de transaminase glutâmico-oxalacética (TGO) 1 2,31L 01

102.02.01.065-1 Dosagem de transaminase glutamico-piruvica (TGP) N  +p,à,i 1 2,31
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I EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO HOSPITAL COM IMPACTO (15%)
1

Código

I Valor Unitário
Descrição SUS

Tabela SUS
(+) 15%

02.02.01.067-8 Dosagem de triglicerldeos 3,51 . 4,Ç4

02.02.01.069-4 Dosagem de ureia 1,85 2,13

02.02.01.070-8 Dosagem de vitamina b12 15,24 17,53

02.02.01.073-2 Gasometria (PH pco2p02 bicarbonato as2 (exceto base) 15,65 18,00

02.02.02.002-9 Contagem de plaquetas 2,73 3,14

02.02.02.003-7 Contagem de reticulócitos 2,73 3,14

02.02.02.007-0 Determinação de tempo de coagulação 2,73 3,14

02.02.02.009-6 Determinação de tempo de sangramento-duke 2,73 3,14

02.02.02.013-4
Determinação de tempo de tromboplastina parcial ativada
(TTP) 5,77 6,64

02.02.02.014-2 Determinação de tempo e atividade da protrombina (TAP) 2,73 3,14

02.02.02.015-0
Determinação de velocidade de hemossedimentação
(VHS) 2,73 3,14

02.02.02.030-4 Dosagem de hemoglobina 1,53 1,76

02.02.02.031-2 Dosagem de hemoglobina - instabilidade a 37oc 2,73 3,14

02.02.02.035-5 Eletroforese de hemoglobina 5,41 6,22

02.02.02.036-3 Entro grama (eritrócitos, hemoglobina, hematócrito) 2,73 3,14

02.02.02.037-1 Hematócrito 1,53 1,76

02.02.02.038-0 Hemograma completo 1 4,11 4,73

02.02.02.041-0 Pesquisa de células LE 4,11 4,73 1

02.02.02.044-4
i

Pesquisa de hemoglobina s 2,73 3,14

02.02.02.039-8 Leucograma 2,73 3,14 1

02.02.02.049-5 Prova de retração do coágulo 2,73 3,14

02.02.02.050-9 Prova do laco 2,73 3,14

02.02.02.054-1
I

Teste direto de antiglobulina humana (TAD) I 2,73 3,14

02.02.03.007-5 Determinação de fator reumatoide 2,83 3,25

02.02.03.008-3 Determinação quantitativa de proteína c reativa 9,25 10,64

02.02.03.020-2 Dosagem de proteína c reativa 2,83 3,25

02.02.03.030-0 Pesquisa de anticorpos anti-HIV-1 + HIV-2 (elisa) 10,00 11,50

02.02.03.047-4 Pesquisa de anticorpos antiestreptolisina o (aslo) 2,83 3,25

02.02.03.067-9
Pesquisa de anticorpos contra o vírus da hepatite c (anti-
hc 18,55 21,33

02.02.03.074-1 Pesquisa de anticorpos igg anticitomegalovírus 11,00 12,65

02.02.03.076-8 Pesquisa de anticorpos IGG antitoxoplasma j 
16,97 19,52

02.02.03.080-6
Pesquisa de anticorpos IGG contra o vírus da hepatite a
(14AV) 18,55 21,33

02.02.03.087-3 Pesquisa de anticorpos IGM antitoxoplasma 18,55 21,33

02.02.03.090-3
Pesquisa de anticorpos IGM contra arbovirus (dengue e
febre) 20,00 23,00

02.02.03.111-0 Teste de VDRL p/ detecção de sífilis 2,83 3,25

02.02.04.005-4 Pesquisa de enterobius vermiculares (oxiurus oxim!) 1,65 1,90

02.02.04.009-7 Pesquisa de leucócitos nas fezes 1,65 1,90

02.02.03.059-8 Pesquisa de anticorpos antinúcleo 17,16 19,73

02.02.01.038-4 Dosagem de ferritina 15,59 17,93

02.02.01.050-3 Dosagem de hemoglobina glicosilada 7,86 9,04

02.02.01.066-0 Dosagem de transferrina i n4,12 4,74

/if



'cr

e

PREFEITURA MUNICIPAL DL 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

20

 EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS PELO HOSPITAL COM IMPACTO (15%)

Cáclio Descrição
Valor Unitário 1

SUS
Tabela SUS
(-9 15%

02.02.01.072-4 Eletroforese de proteínas 4,42 5,08

02.02.03.009-1 Dosagem de alfafetoproteína 15,06' 17,32

02.02.03.010-5 Dosagem de antígeno prostático específico (PSA) 16,42 18,88

02.02.03.012-1 Dosagem de complemento c3 17,16 19,73

02.02.03.027-0 Pesquisa de anticorpos anti-DNA 8,67 9,971

02.02.03.055-5 Pesquisa de anticorpos antimicrossomas 17,16 19,73 1

02.02.03.062-8 Pesquisa de anticorpos antitireoglobulina 17,16 19,73

02.02.03.078-4
Pesquisa de anticorpos IGG contra antígeno central do
vírus 18,55 21,33

02.02.03.085-7 Pesquisa de anticorpos IGM anticitomegalovírus 11,61 13,35

02.02.03.089-0
Pesquisa de anticorpos TOM contra antígeno central do
vírus 18,55

I
21,33

02.02.03.079-2
Pesquisa de anticorpos IGG contra arbovirus (dengue e
febre) 30,00 34,50

02.02.05.004-1 Clearance de ureia 3,51 4,04

02.02.05.002-5 Clearance de creatinina 3,51 4,04

02.02.01.076-7 Dosagem de 25 hidroxivitamina D 15,24 17,53

02.02.04.003-8 Exame coprológico funcional 3,04 3,50

02.02.06.027-6 !Dosagem de paratormônio 43,13 49,60

02.02.06.034-9 Dosagem de testosterona 10,43 11,99

02.02.06.036-5 Dosagem de tireoglobulina 15,35 17,65 i

02.02.06.037-3 Dosagem de tiroxina (t4) 8,76 10,071

02.02.05.009-2 Dosagem de microalbumina na urina 8,12 9,34 I

02.02.06.026-8 Dosagem de insulina 10,17 11,70 11

02.02.07.015-8 Dosagem de carbamazepina 17,53 20,16 I

02.02.07.017-4 Dosagem de chumbo 8,83
!

10,15

02.02.07.022-0 Dosagem de fenitoína 35,22
1

40,50 I

02.02.07.035-2 Dosagem de zinco 15,65 18,00 1

02.02.04.012-7 Pesquisa de ovos e cistos de parasitas 1,65
I

1,90 !

02.02.04.014-3 Pesquisa de sangue oculto nas fezes 1,65
I

1,90 j

02.02.05.001-7
Análise de caracteres físicos, elementos e sedimento da
urina 3,70

I

4,26 1

02.02.05.011-4 Dosagem de proteínas (urina de 24 horas) 2,04 2,35 1

02.02.06.021-7
Dosagem de gonadotrofina coriônica humana (HCG, beta
HCG) 7,85

I

9,03 '

02.02.08.001-3 Antibiograma 4,98 5,73 ,

02.02.08.007-2 Bacterioscopia (gram) 2,80 3,22 1

02.02.08.008-0 Cultura de bactérias p/ identificação 5,62 6,46 1

02.02.01.002-3 Determinação de capacidade de fixação do ferro 2,01 2,31

02.02.08.013-7 I Cultura para identificação de fungos 4,19 4,82 i

02.02.08.014-5 Exame microbiológico a fresco (direto) 2,80 3,22 1

02.02.09.023-0 Pesquisa de caracteres físicos no liquor 1,89 2,17 1

02.02.09.026-4 Pesquisa de espermatozoides (após vasectomia) 4,80 5,52 I

02.02.12.002-3 Determinação direta e reversa de grupo ABO 1,37 I1,58

02.02.12.008-2 Pesquisa de fator RH (inclui D fraco) 1,37   1,58 I

02.02.12.009-0 Teste indireto de antiglobulina humana (TIA) \__4,73   3,14 1
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EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS POR LABORATÓRIO DE APOIO COM IMPACTO

Código Descrição Valor (R$)

02.02.08.004-8 1Baciloscopia direta p/ BAAR tuberculose (diagnostica) 13,77

02.02.08.006-4
I
'Baciloscopia direta p/ BAAR tubérculos (controle) 13,77

02.02.07.025-5 'Dosagem de lítio 4,51

02.02.03.121-7
1
'Dosagem do antígeno CA 125 22,39

02.02.03.096-2
i
;Pesquisa de antígeno carcinoembriônico (CEA) 22,20

4 - O HOSPITAL realizará os procedimentos abaixo em caráter de mutirão, nos valores abaixo

relacionados:

Código Descrição , Valor (R$)

02.02.03.079-2 Pesquisa de anticorpos IGG contra arbovírus (dengue e febre) 30,00

02.02.03.090-3 Pesquisa de anticorpos IGM contra arbovírus (dengue e febre) 20,00

02.11.06.003-8 Campimetria computadorizada ou manual com gráfico 57,74

03.01.01.007-2
Consulta médica em atenção especializada (oftalmo pré e pós peq.

cirúrgica)
16,00

03.01.01.007-2 Consulta médica em atenção especializada (refração oftalmo) 32,00

03.01.01.007-2 Consulta médica em atenção especializada (neuro/gineco/cardio) 35,00

03.01.01.007-2 Consulta médica em atenção especializada (ortopedista) 35,00

03.01.01.007-2 Consulta médica em atenção especializada 25,00

04.05.01.007-9 Exerese de calázio e outras pequenas lesões da pálpebra e supercílios 77,00

04.05.01.019-2 Tratamento cirúrgico de triquiase c/ ou s/ enxerto 191,37

04.05.05.002-0 Capsulotomia a YAG laser 45,00

04.05.05.009-7 Facectomia c/ implante de lente intraocular 443,00

04.05.05.011-9 Facoemulsificação c/ implante de lente intraocular rígida 543,00

04.05.05.037-2 Facoemulsificação c/ implante de lente intraocular dobrável 643,00

04.05.05.036-4 Tratamento cirúrgico de pterígio 171,70

02.01.01.037-2 Biopsia de peles e partes moles 120,00

03.03.08.001-9 Cauterização química de pequenas lesões 120,00

04.01.01.003-1 Drenagem de abcesso 120,00

04.01.01.005-8 Excisão de lesão e/ou sutura de ferimento da pele anexos e mucosa 120,00

04.01.01.007-4 Exerese de tumor de pele e anexos / cisto sebáceo / lipoma 120,00

04.01.01.009-0 Fulguração / cauterização química de lesões cutâneas 120,00

04.09.04.024-0 Vasectomia 306,47

Código

CIRURGIA NA REGI.A.0 ABDOMINAL COM IMPACTO (2X)

Quant.

8

Descrição

04.07.03.002-6 Colecistectomia

04.07.04.006-4 Hernioplastia epigástrica

04.07.04.008-0 Hernioplastia incisional

04.07.04.010-2 Hernioplastia inguinal

Tabela SUS
(SIGTAP)

R$ 695,77

1 R$ 559,87

2 R$53992

4 R$Ç,5l

C/ Impacto

R$ 1.391,54

R$ 1.119,74

R$ 1.079,84

R$ 891,02
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04.07.04.012-9 Hernioplastia umbilical

04.15.01.001-2 Cirurgia múltipla ou sequencial

04.15.02.003-4 Cirurgia sequencial

R$ 434,99 R$ 869,98

7
Serão pagas as cirurgias

realizadas somadas

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 ser terceirizado.

frf
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ANEXO Ii — Da Comissão de Avaliação

1. A Comissão de Acompanhamento do presente Convênio, conforme mencionado pelo

parágrafo 30 da Cláusula Oitava do Termo de Convênio, será composta por 04 (quatro) membros,

sendo 02 (dois) membros indicados pelo "HOSPITAL" e 02 (dois) membros indicados pelo

"MUNICÍPIO", conforme abaixo:

— Membros indicados pelo "MUNICÍPIO":

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

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

II — Membros indicados pelo "HOSPITAL":

a) Ivaldo Augusto Victagliano, portador do RG n° 8.233.311-7;

b) Gilson Marcolino, portador do RG tf 7.640.342.

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.
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HOSPITAL PIEDADE

LENÇÓIS PAULISTA

ASSO CIAÇAO BENEFICENTE HOSPITAL

NOSSA SENHORA DA PIEDADE

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

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 Administrativo: Ivaldo Augusto Victagliano

Diretor Clínico: Henrique Heber Sousa

Enfermeiro Responsável: Carlos Eduardo Bueno do Amaral

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 %

Atende Outros Convênios: 29,24 %

Atende Particular: 4,47 %

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

AMBULATÓRIO

N . de salas de pequenas cirurgias: 01
N . de consultórios: 01

N2. de salas de recuperação: 01

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 - Centro — Fone: (14) 3269-1033 - E-mail — contato
CEP: 18.682-041 — Lençóis Paulista— Estado de São Paulo

iedade.com ir

k
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LENÇÓIS PAULISTA

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE HOSPITAL

NOSSA SENHORA DA PIEDADE

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

SADT

Ultrassonografia: 01; RX: 05; Mamografia: 01; Tomografia Computadorizada: 01; Endoscópio: 01.

CENTRO CIRURGICO

N . de salas cirúrgicas: 02

INTERNAÇÃO:

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

Tipos de leito por especialidades N9 de leitos Existentes N. de leitos SUS

Cirurgia 18 8

Clinica 28 21

Obstetrícia 21 13

Pediatria 4 2

UTI Adulto Tipo I 5 O

Transplante 1 1

TOTAL 77 45

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 Port. SAS n9 697 08/08/2014

Oftalmologia: Procedimentos relacionados ao

Glaucoma
MEMO 382 DARAS/SAS 23/07/2013

V — METAS FÍSICAS — ATENDIMENTOS CONTRATADOS PELO SUS

a AMBULATÓRIO,

Grupo de Procedimentos de Média Complexidade Quantidade Valor (R$)

0201 Coleta de material 3 70,07

0202 Diagnóstico em laboratório clínico 13.367 39.988,69

0203 Diagnóstico por anatomia patológica e citopatologia 3 63,00

0204 Diagnóstico por radiologia 1.033 N. 7 7 , 7 4

Rua Geraldo Pereira de Barros, 461 - Centro — Fone: (14) 3269-1033 - E-mail— contato@hpiedade.co
CEP: 18.682-041 — Lençóis Paulista— Estado de São Paulo
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0205 Diagnóstico por ultrassonografia 428 11.761,44

0206 Diagnóstico por Tomografia 175 19.314,97

0209 Diagnóstico por endoscopia 52 3.381,09

0211 Métodos diagnósticos em especialidades 126 680,00

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 1.641 11.885,88

0302 Fisioterapia 4.966 25.309,50

0307 Tratamentos odontológicos 3 32,46

0401 Pequenas cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 44 655,90

0404 Cirurgia - vias aéreas superiores / face / cabeça / pescoço 55 1.656,25

0414 Bucomaxilofacial 41 946,85

Média Mensal 21.937 124.923,84

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

Grupo Quantidade Valor (R$)

0204 Diagnóstico por radiologia 66 2.986,88

0301 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 54 1.837,96

0303 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 228 14.789,00

0405 Cirurgia do Aparelho da Visão 23 14.789,00

Total 371 36.193,49

b) INTERNAÇÃO:

Grupo Quantidade Valor (R$)

01-Cirúrgico 50 40.377,50

02-Obstétricos 54 29.209,18

03-Clínico 57 29,506,17

07-Pediátricos 9 3.201,59

Total 170 102.294,43
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VII— METAS QUALITATIVAS:

ASSOCIAÇAO BENEFICENTE HOSPITAL
NOSSA SENHORA DA PIEDADE

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

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;

4) Apresentar, no mínimo 95% das altas hospitalares, no faturamento hospitalar ao

SUS — na própria competência, ou seja, no início do mês subseqüente;

5) 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) Comissão de Revisão de Óbitos;

b) Comissão de Revisão de Prontuários;

c) Comissão de Controle de Infecção Hospitalar;

d) Comissão de Ética Médica.

O detalhamento das Metas Qualitativas, com a atribuição de pontos a cada meta, estão

dispostos no Anexo I deste Plano.

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.
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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

específicas, 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.

IX — PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS OU PROJETOS MENSALMENTE:

1 Programa Pró Santa Casa — valor total R$ 258.750,00

1.1 Parcela SES/SP: R$ 78.750,00

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$ 37.600,00

X — TETO FINANCEIRO DO CONVÊNIO

a) TETO MAC

SIA R$ 124.923,84

SIH R$ 102.294,43

TOTAL R$ 227.218,27

b) FAEC — Valores estimados

SIA R$ 36.193,49

SIH R$0,00

TOTAL R$ 36.193,49

c) VALOR TOTAL DO TETO FINANCEIRO (a+b+c): R$ 263.411,76
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e) Ao valor do item "d" será descontado o montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e

oitocentos 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.

f) VALOR LÍQUIDO DO TETO FINANCEIRO (d-e): R$ 258.611,76 (duzentos e cinquenta e

oito mil, seiscentos e onze reais e setenta e seis centavos)

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) ano, ou até que venha a ser

modificado por outro aditamento ao Convênio principal, firmado entre o "MUNICÍPIO" e o

"HOSPITAL".

XIII - 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.

Lençóis Paulista, 1° de outubro de 2017.

RONAL P LUIZ CONTI

Prove sor da Instituição
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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%.

Maior ou igual a 60%
Leitos SUS = 15
Menor que 60% dos
Leitos SUS = Não Pontua

Relatório
Estatístico

15

Tempo Médio de
Permanência

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

Menor de 4,5 Dias = 15
De 4,6 a 8 Dias = 10
Maior que 9 dias = Não
Pontua

Relatório
Estatístico

15

Cadastro da
Instituição no
CNES

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

Atualizado — 15
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.

Maior que 95% = 15
De 90 a 94,9% = 10
De 85 a 89,9 = 5
Menor que 85% = 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.

Maior que 95% = 15
De 90 a 94,9% = 10
De 85 a 89,9 = 5
Menor que 85% = Não
Pontua

Relatório
Sistemas
Datasus

15

Desenvolvimento
Institucional

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 — 15
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 — 15
Não realiza — Não pontua

Relatório de
cada

Comissão
10

PONTOS POSSÍVEIS 100

• 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 Acom hame e
monitoramento da produção.
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