
Estado do Rio de Janeiro 

J y Prefeitura Municipal de Rio das Flôres-RJ 

TERMO ADITIVO 002/SMS/2020. 

CONVÊNIO N2  001/SMS/2020. 

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE 
REPASSE DE RECURSOS, FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE RIO DAS FLÔRES E A FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE, na forma 
abaixo. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE RIO DAS FLORES, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n° 29.179.454/0001-53, 
situado à rua Dr. Leoni Ramos, n. 12, neste ato representado pelo Prefeito Vicente 
de Paula de Souza Guedes, brasileiro, casado, portador do CPF ng 193.479.956-49, 
residente e domiciliado em Rio das Flores e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
inscrito no CNPJ sob o ng 11.120.153/0001-99, representado pelo Secretário 
Municipal de Saúde, Marcos André Moura Rocha, doravante denominado 
MUNICÍPIO e, de outro lado, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ 
ARCOVERDE, fundação de direito privado, entidade beneficente de assistência 
social sem fins lucrativos, mantenedora do Hospital Escola Luiz Gioseffi Jannuzzi, 
unidade hospitalar inscrita no CNPJ sob o n 2  32.354.011/0012-19, credenciado 
como Hospital de Ensino pela Portaria Interministerial n 2  323/2011 e integrante 
do Programa 100% SUS através da Portaria n 2  1.406/2013, inscrita no CNPJ sob o 
n2  32.354.011/0001-66, representada pelo seu Presidente, ANTÔNIO CARLOS 
DAHBAR ARBEX, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade 
n 2  05.860.881-1 IFP, inscrito no CPF sob o n 2  020.429.367-74, residente e 
domiciliado na Rua dos Colibris, n 2  415, Monte Belo, Valença-RJ, doravante 
denominado HOSPITAL, nos autos do processo administrativo n° 2.257, de 07 de 
abril de 2020 e Lei Federal n 2  8.666/93 e, tendo em vista o que dispõem: 

Considerando que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição da 
República; 
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Considerando a Portaria ng 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério 
da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Coronavírus (2019-nCoV), especialmente a obrigação de articulação dos gestores 
do SUS como competência do Centro de Operações de Emergências em Saúde 
Pública (COE-nCoV); 

Considerando o Decreto n 2  46.966, de 11 de março de 2020, do Estado do 
Rio de Janeiro, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, e dá 
outras providências; 

Considerando o Decreto n 2  46.973 de 16 de março de 2020, do Estado do 
Rio de Janeiro, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do 
Estado do Rio de Janeiro e adota medidas de enfrentamento da propagação do 
novo Coronavírus (2019nCoV) e dá outras providências; 

Considerando a Lei Municipal n. 2.096, de 24 de março de 2020, a qual 
declarou estado de calamidade pública em todo o território do Município de Rio 
das Flores-RJ para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pelo 
COVID-19 (novo Coronavírus); 

Considerando a declaração pela Secretaria de Estado de Saúde de entrada 
"Nível de Ativação Um" do plano de resposta de emergência ao Coronavírus no 
Estado do Rio de Janeiro e a confirmação do primeiro caso de contaminação por 
transmissão local em território estadual; 

Considerando a necessidade que as UAPS, Urgências e Emergências e 
Hospitais utilizados pela população tenham organização de fluxo assistencial 
exclusivo, em espaços físicos adequados, em separado da estrutura utilizada para 
atendimento à população usuária do serviço, evitando a propagação da cadeia de 
transmissão para o Covid-19. 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DA VIGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo visa à prorrogação do convênio de repasse n 
001/SMS/2020, por mais 04 (quatro) meses, a iniciar-se em 26/12/2020 e  Çj~ 
término em 25/04/2021. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O valor global objeto do Termo Aditivo ao repasse é de R$ 139.680,00 
(cento e trinta e nove mil seiscentos e oitenta reais), sendo repasse de R$ 
34.920,00 (trinta e quatro mil, novecentos e vinte reais) mensais, a serem pagos 
neste valor, referente ao leito de UTI Adulto Tipo 11 30 (trinta) diárias. 

Parágrafo Primeiro. O valor mensal deverá ser depositado até o dia 10 
(dez) de cada mês, em conta corrente de titularidade do Hospital Contratado. 

Parágrafo Segundo. A despesa decorrente deste convênio correrá por conta 
do programa de trabalho: 

10.000 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

10.122.20 14 GESTÃO DE POLÍTICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

1286 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

3.3.90.39.50.00.00.00 SERVIÇO 	MÉDICO 	- 	 HOSPITALAR, 	ODONTOLÓGICO 	E 

LABORATORIAL 

4.20.05 ENFRENTAMENTO AO COVID-19 

EMPENHO: 472/2020  

CLÁUSULA TERCEIRA 
DA RATIFICAÇÃO 

Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do 
instrumento principal, não abrangidas por termo. 

CLAÚSULA QUARTA 
DA PUBLICAÇÃO 

O presente termo será publicado por extrato em jornal da circulação no 
município, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA 
DO FORO 

Fica eleito o foro da comarca de Rio das Flôres, para dirimir eventuais 
questões oriundas da execução deste termo, renunciando as partes a qualquer 
outro por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justas e acordadas, as partes firmam o presente termo em 
03 (três) vias de igual teor e para um só efeito, na presença das testemunhas 
abaixo arroladas e igualmente signatárias. 

Rio das Flôres, 23 de dezembro de 2020. 

\ 
MUNICÍPI'O DE RIAS FLORES 
Vicente de Paula deouza Guedes 

Prefeito 

FUNDAÇÃO EDUCA IONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE 
ANTÔNIO CARLOS DAHBAR ARBEX 

Rres idente 

FUNDO MUNI 
SECRETARIA MU 

Marcos André'Mo 
Secretário Municipal de 

Testemunhas: 

QÇ  

Nome: 	\ 
CPF: oc; 	 -.'o 

Nome: 
CPF: 

pE SAÚDE 
A\DE SAÚDE 
a cha 
de - estor SUS 
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