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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Termo n°: 01/2018 
Processo Administrativo n°: 17.498/2016 

QUARTO TERMO ADITIVO E CONSOLIDAÇÃO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE VALENÇA E A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VALENÇA, pessoa jurídica 
de direito público, inscrita no CNPJ sob o n° 29.076.130/0001-90, situada a rua Dr 
Figueiredo n° 320, neste ato representada pelo Prefeito Luiz Fernando Furtado da 
Graça, brasileiro, casado, portador do CPF n° 679.334.677-68, Carteira de Identidade 
n° 05414271-6 IFP, residente e domiciliado nesta cidade e pelo FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE, inscrito no CNP] sob o n° 11.934.211/0001-18, representado pela 
Secretária Municipal de Saúde, Soraia Furtado da Graça brasileira, médica, inscrita no 
CPF sob o n° 007.395.687-28, 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 Gioseifi Jannuzzi, unidade hospitalar inscrita no CNP] sob o n. 
32.354.011/0012-19, credenciado como Hospital de Ensino pela Portaria 
Interministerial n. 323/2011 e integrante do Programa 100% SUS através da Portaria 
n. 1.406/2013, inscrita no CNP] sob o n. 32.354.01110001-66, representada pelo seu 
Presidente, José Rogério Moura de Almeida Filho, brasileiro, casado, médico, portador 
da carteira de identidade n° 25.987 CRM-RJ, inscrito no CPF sob o n° 320.957.837-00, 
doravante denominado HOSPITAL, tendo em vista o que dispõem a Lei n° 8.080, de 
19.09.1990, o Decreto 7508/2011, a Portaria Interministerial 285 de 24/03/2015, a 
Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNAH), Portaria GM/MS 3.3390 de 
30/12/2013, e às Portarias GM/MS 3.410 de 30/12/2013 e Portaria GM/MS 142 de 
27/01/2014, resolvem celebrar o terceiro termo aditivo e consolidação do 
Convênio,devido a publicação da Portaria GM/MS 3.959 de 28/12/2017, que 
reger-se-á pelas normas gerais da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações, no que couber, mediante as seguintes cláusulas e condições, revogando-
se disposições em contrário: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

O presente tem por objeto ratificar a participação do HOSPITAL como prestador de 
serviços no Sistema Único de Saúde, na condição de Hospital de Ensino, 100% SUS e 
atualizar sua inserção na rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de 
saúde, visando à garantia da atenção integral à saúde dos munícipes da região de 
saúde na qual o HOSPITAL está inserido, bem como ao desenvolvimento de atividades 
de ensino e pesquisa, a incluir formação e educação permanente dos trabalhadores do 
SUS, conforme Documento Descritivo previamente definido entre as partes, que 
constitui anexo a este convênio. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Na execução do presente convênio, os partícipes deverão observar as seguintes 
condições gerais: 	 V 
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1 - o acesso ao SUS se faz preferencialmente pelas unidades básicas de saúde, 
ressalvadas as situações de urgência e emergência; 

II - encaminhamento e atendimento do usuário, de acordo com as regras 
estabelècidas para a referência e contra rreferência, ressalvadas as situações de 
urgência e emergência; 

III - gratuidade das ações e dos serviços de saúde executados no âmbito deste 
convênio; 

IV - prescrição de medicamentos conforme a Política Nacional de Medicamentos, 
excetuadas as situações aprovadas pela Comissão de Ética Médica; 

V - atendimento humanizado, de acordo com a Política Nacional de Humanização do 
SUS; 

VI - observância integral dos protocolos técnicos de atendimento e regulamentos 
estabelecidos pelp Ministério da Saúde e respectivos gestores do SUS;, e 

VII - estabelecimento de metas e indicadores de qualidade para as atividades de 
saúde decorrentes deste convênio; 

VIII - desenvolvimento de plano de trabalho para adequar o perfil assistencial e 
desempenho do HOSPITAL a suas atribuições na formação de recursos humanos, em 
ensino técnico, de graduação e pós-graduação; 

IX - coordenação de ações para o desenvolvimento de pesquisas de interesse da 
comunidade local, aprimorando o processo assistencial. 

X - O HOSPITAL deve colocar à disposição do SUS 100% de sua capacidade instalada. 

CLAUSULA TERCEIRA  
DOS ENCARGOS COMUNS 

São encargos comuns dos partícipes: 

a) criação de mecanismos de inserção dos alunos e profissionais de saúde do 
HOSPITAL na rede de atenção integral a saúde da SECRETARIA, com vistas ao 
desenvolvimento de atividades de ensino; 

b) elaboração de protocolos técnicos e de encaminhamento para as ações de saúde; 

c) elaboração e Aprovação do Documento Descritivo; 

d) educação permanente de recursos humanos, e; 

e) aprimoramento da atenção á saúde. « 
CLÁUSULA QUARTA 

DOS ENCARGOS ESPECÍFICOS 

Compete ao Município contratante: 
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1 - definir as ações e serviços a serem contratados de acordo com o perfil assistencial 
do hospital e as necessidades epidemiológicas e sócio-demográficas da região de 
saúde, conforme pactuação na CIB e na CIR, bem como nos Planos de Ação Regional 
das Redes Temáticas; 

II - financiar de forma tripartite as ações e serviços de saúde contratualizadas, 
conforme pactuação, considerada a oferta das ações e serviços pelos entes federados, 
as especificidades regionais, os padrões de acessibilidade, o referenciamento de 
usuários e a escala econômica adequada; 

III - prever metas e compromissos específicos para a atenção à saúde indígena, 
respeitando os direitos previstos na legislação e suas especificidades socioculturais, 
conforme pactuaçao no âmbito do subsistema de saúde indígena; 

IV - gerenciar os instrumentos formais de contratualização sob sua gestão, visando à 
execução das ações e serviços de saúde e 
demais compromissos contratua lizados; 

V- realizar a regulação das ações e serviços de saúde contratualizados, por meio de: 

a) estabelecimento de fluxos de referência e contra referência de abrangência 
municipal, regional, estadual e do Distrito Federal, de acordo com o pactuado na 
CIB e/ou CIR; 
b) implementação de protocolos para a regulação de acesso às ações e serviços 
hospitalares e definição dos pontos de atenção, bem como suas atribuições na 
RAS para a continuidade do cuidado após alta hospitalar, e; 
c) regulação do acesso às ações e serviços de saúde, por meio de centrais de 
regulação, de acordo com o estabelecido na Política Nacional de Regulação. 

VI- instituir e garantir o funcionamento regular e adequado da Comissão de 
Acompanhamento da Contratualização; 

VII - controlar, avaliar, monitorar e auditar, quando couber, as ações e serviços de 
saúde contratualizadas, na forma de: 

a) dispositivos de autorização prévia dos procedimentos ambulatorias, 
especificados préviamente, e de internação hospitalar, salvo em situações 'em 
que fluxos sejam definidos "a priori" com autorização "a posteriori"; 
b) monitoramento da produção, avaliando sua compatibilidade com a capacidade 
operacional e complexidade do hospital e de acordo com o previsto no 
instrumento formal de contratualização; 
c) monitoramento e avaliação das metas por meio de indicadores quali-
quantitativos, e; 
d) monitoramento da execução orçamentária com periodicidade estabelecida no 
instrumento formal de contratualização; 

VIII - apresentar prestação de contas do desempenho dos hospitais contpatualizados 
com formatos e periodicidade definidos, obedecida à legislação vigente; 

IX - realizar investigação de denúncias de cobrança indevida de ual 	r ação oU 
serviço de saúde contratualizado prestada pelo hospital ou profissiona 	saúde; 
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X- cumprir as regras de alimentação e processamentos dos sistemas de informação do 
SUS; 

XI - promover, no que couber, a transferência gradual das atividades de atenção 
básica realizadas pelos hospitais para as Unidades Básicas de Saúde (UBS), conforme 
a pactuação local; 

XII - promover a integração das práticas de ensino-serviço à realidade das RAS; 

XIII - estimular, apoiar e financiar o desenvolvimento de pesquisa nos hospitais, em 
parceria com instituições de ensino e outras instâncias de governo; 

XIV - Gerir e disponibilizar os serviços de ambulância, para receber ou transferir 
pacientes, bem como providenciar a transferência de pacientes para serviços 
especializadàs, caso necessário; 

XV - Alocar os servidores que atuarão no programa específicos, que possam ser 
criados, no atendimento de casos de suspeita de dengue e outras doenças que possam 
se caracterizar como epidemias; 

XVI - Efetuar o repasse mensal dos valores pactuados. 

Parágrafo primeiro. As responsabilidades dos hospitais, no âmbito da contratualização, 
se dividem nos seguintes eixos: 

1 - assistência; 

II- gestão; 

III - ensino e pesquisa; e 

IV - avaliação. 

Parágrafo segundo. Quanto ao eixo de assistência, compete ao hospital: 

1 - cumprir os compromissos contratuatizados, zelando pela qualidade e resolutividade 
da assistência; 

II - cumprir os requisitos assistenciais, em caso de ações e serviços de saúde de alta 
complexidade e determinações de demais atos normativos; 

III - utilizar diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos validados pelos gestores; 

IV - manter e gerir, no que se inclui a contratação de profissionais, o serviço de 
urgência e emergência geral ou especializado ou porta de entrada previsto na Rede de 
Urgência/Emergência, quando existente, em funcionamento 24 (vinte e quatro) horas 
por dia, nos 07 (sete) dias da semana, e implantar acolhimento com protocolo de 
classificação de risco; 

1/') 

V - realizar a gestão de leitos hospitalares com vistas à otimização da u ili 

VI - assegurar a alta hospitalar responsável, conforme estabeleci na 	OSP; 
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VII - implantar e/ou implementar as ações previstas na Portaria no 529/GM/MS, de 1 0  
de abril de 2013, que estabelece o Programa Nacional de Segurança do Paciente, 
contemplando, principalmente, as seguintes ações: 

a) implantação dos Núcleos de Segurança do Paciente; 

b) elaboração de planos para Segurança do Paciente; e 

c) implantação dos Protocolos de Segurança do Paciente; 

VIII - implantar o Atendimento Humanizado, de acordo com as diretrizes da Política 
Nacional de Humanização (PNH); 

IX - garantir assistencia igualitária sem discriminação de qualquer natureza; 

X - garantir a igualdade de acesso e qualidade do atendimento aos usuarios nas ações 
e serviços contratualizados em caso de oferta simultânea com financiamento privado; 

XI - garantir que todo o corpo clínico realize a prestação de ações e serviços para o 
SUS nas respectivas especialidades, sempre que estas estejam previstas no 
Documento Descritivo; 

XII - promover a visita ampliada para os usuários internados; 

XIII - garantir a presença de acompanhante para crianças, adolescentes, gestantes, 
idosos e indígenas, de acordo com as legislações especificas; 

XIV - disponibilizar informações sobre as intervenções, solicitando ao usuário 
consentimento livre e esclarecido para a realização procedimentos terapêuticos e 
diagnósticos, de acordo com legislações específicas; 

XV - notificar suspeitas de violência e negligência, de acordo com a legislação 
específica; e 

XVII - disponibilizar o acesso dos prontuários à autoridade sanitária, bem como aos 
usuários e pais ou responsáveis de menores, de acordo com o Código de Ética Médica. 

Parágrafo terceiro. Quanto ao eixo de gestão, compete aos hospitais: 

1 - prestar as ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e 
estabelecidos no instrumento formal de contratualização, colocando à disposição do 
gestor público de saúde a totalidade da capacidade instalada contratualizada; 

II - informar aos trabalhadores os compromissos e metas da contratualização, 
implementando dispositivos para o seu fiel cumprimento; 

III - garantir o cumprimento das metas e compromissos contratualizadorente ao 
corpo clínico;  

IV - disponibilizar a totalidade das ações e serviços de saúde c9ntratuálizÉidos para a 
regulação do gestor; 
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V - dispor de recursos humanos adequados e suficientes para a execução dos serviços 
contratualizados, de acordo com o estabelecido no instrumento formal de 
contratualização e nos parâmetros estabelecidos na legislação específica; 

VI - dispor de parque tecnológico e de estrutura física adequados ao perfil assistencial, 
com ambiência humanizada e segura para os usuários, acompanhantes e 
trabalhadores, de acordo com instrumento formal de contratualização, respeitada a 
legislação específica; 

VII - garantir a gratuidade das ações e serviços de saúde contratualizados aos 
usuários do SUS; 

VIII - disponibilizar brinquedoteca quando oferecer serviço de Pediatria, assim como 
oferecer a infraestrutura necessária para a criança ou adolescente internado estudar, 
observada a legislação e articulação local; 

IX - dispor de ouvidoria e/ou serviço de atendimento ao usuário; 

X - garantir, em permanente funcionamento e de forma integrada, as Comissões 
Assessoras Técnicas, conforme a legislação vigente; 

XI - divulgar a composição das equipes assistenciais e equipe dirigente do hospital aos 
usuários ém local visível e de fácil acesso; 

XII - assegurar o desenvolvimento de educação permanente para seus trabalhadores; 

XIII - dispor de Conselho de Saúde do Hospital, quando previsto em norma; 

XIV - alimentar os sistemas de notificações compulsórias conforme legislação vigente, 
incluindo a notificação de eventos adversos relacionados à assistência em saúde; 

XV - registrar e apresentar de forma regular e sistemática a produção das ações e 
serviços de saúde contratualizadas, de acordo com as normas estabelecidas pelo 
gestor; 

XVI - disponibilizar aos gestores públicos de saúde dos respectivos ente,-; ,  federatvos 
contratantes os dados necessários para a alimentação dos sistemas; 

XVII - participar da Comissão de Acompanhamento da Contratualização; 

XVIII - Disponibilização de espaço para que o município realize os atendimentos dos 
casos de suspeita de dengue e outras doenças que possam se caracterizar como 
epidemias; 

XIX - Disponibilizar os medicamentos necessários ao funcionamento do serviço de 
urgência/emergência, em estrita observância a lista padronizada. 

Parágrafo quarto Quanto ao eixo de ensino e pesquisa, compete aos h4I( 

I -  disponibilizar ensino integrado a assistência; 
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II - oferecer formação e qualificação aos profissionais de acordo com as necessidades 
de saúde e as políticas prioritárias do SUS, visando o trabalho multi profissional; 

III - garantir práticas de ensino baseadas no cuidado integral e resolutivo ao usuário; 

IV - ser campo de educação permanente para profissionais da RAS, conforme 
pactuado com o gestor público de saúde local; 

V - desenvolver atividades de Pesquisa e de Gestão de Tecnologias em Saúde, 
priorizadas as necessidades regionais e a política de saúde instituída, conforme 
pactuado com o gestor público de saúde; e 

VI - cumprir os requisitos estabelecidos em atos normativos específicos, caso o 
estabelecimento seja certificado como Hospital de Ensino (HE). - 

Parágrafo quinto. Quanto ao eixo de avaliação, compete aos hospitais: 

1 - acompanhar os resultados internos, visando à segurança, efetividade e eficiência 
na qualidade dos serviços; 

II - avaliar o cumprimento das metas e a resolutividade das ações e serviços por meio 
de indicadores quali-quantitativos estabelecidas no instrumento formal de 
contratual ização; 

III - avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes; 

IV - participar dos processos de avaliação estabelecidos pelos gestores do SUS; 

V - realizar auditoria clínica para monitoramento da qualidade da assistência e do 
controle de riscos; e 

VI - monitorar a execução orçamentária e zelar pela adequada utilização dos recursos 
financeiros previstos no instrumento formal de contratual ização. 

CLÁUSULA QUINTA 
DOS RECURSOS FINANCEIROS E METAS 

Conforme previamente definido entre as partes, essa contratualização será feita no 
modelo de orçamentação global, conforme previsto no Art. 20 da Portaria GM/MS 
3410/2013, que Estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais no 
âmbito do Sistema único de Saúde (SUS) em consonância com a Política Nacional de 
Atenção Hospitalar (PNHOSP). O repasse dos recursos será condicionado ao 
cumprimento das metas e compromissos formalizados, monitorados e avaliados 
periodicamente. 

Parágrafo primeiro. O valor anual estimado para a execução do presente convênio 
importa R$ 28.080.200,04 (vinte e oito milhões, oitenta mil e duzentos reais quatro 
centavos), sendo tais recursos oriundos de fonte Federal e Municipal. O valo/,totaj de 
recursos é referente a produção ambulatorial e internações de méç1, / alta 
complexidade, Portarias referentes a incentivos específicos ao modelo 'i encial 
ofertado pelo Hospital Escola Luis Gioseffi Jannuzzi e a de incentivo m hiipal aos 

- 	 . 
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atendimentos de urgência/emergência, ambulatoriais de média e alta complexidade e 
internações de média e alta complexidade, conforme previsto nos Art. 50  e ArL19 0  da 

Portaria GM/MS 3.41012013. 

Parágrafo segundo. Os recursos provenientes do Ministério da Saúde serão repassados 
em parcelas mensais, até o 50  (quinto) dia útil subseqüente a data do depósito do 
Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde dos respectivos recursos. Os 
recursos municipais serão repassados até o dia 15 de cada mês, de acordo com 
disponibilidade orçamentária e podendo ser abaixo do valor limite previsto na planilha. 

Valor Total Mês Valor Total Anual 

Pré-Fixado - Produção ( Recursos Teto MAC - SUS) 	 . . 

Ambulatório - S.I.A/SUS R$ 304.572,16 R$ 3.654.865,92 

Internação - S.I.H/SUS R$ 449.175,40 R$ 5.390.104,80 

R$ 753.747,56 R$ 9,044.970,72 

Pré-Fixado - InàentivÓsFéderais.(RecursoSMAC - SUS) Valor Total Mês Valor Total Anual 

IAC Portaria GM/MS 2.03512013 e PT GM/MS 3.166/2013 	 . R$ 292.114,96 R$ 3.505.379,52 - 

Portaria GM/MS 1246 / 2012 -Vascular R$ 20.132,04 	.... R$241,584,48 

Portaria GM/MS 140612013 - 100% SUS R$ 67.397,58 R$ 808.770,96 

Portaria GM/MS 334/2011 - Bucomaxilo R$ 7.968,64 R$ 95.623,68 

Portaria GM/MS 2.322/2014 - Residência Médica R$ 36.000,00 R$ 432.000,00 

Deliberação CIB-RJ no 1.258 12011 - Ortopedia R$ 16.9 2,89 R$ 203.194,68 

Portaria GM/MS 1.609/2015 - Custeio Rede Urgência Emergência R$ 243. 75,20 R$ 2.927.702,40 

Portaria GM/MS 3.959/2017 - Custeio Leitos de Retaguarda RUE R$ 64.635,42 R$ 775.625,00 

Portaria GM/MS 1.63412015 - Custeio Leitos Novos UTI R$ 46.595,41 R$ 559.144,96 

Portaria GM/MS 1.63412015 - Custeio T.Ortopedia Alta Complexidade R$ 36.769,41 R$ 441.232,92 

R$ 832.521,55 R$; 9.990.' 258,60 

Pré-Fixado - Incentivos Municipais 
- 

Valor Total Mês 
Ç-, 

Valor Total Anual 

Recursos Próprios do FMS(Urgência/Emergência) R$ 338.000,00 R$ 4.056.000,00 

Recursos Próprios do FMS/Recursos SES-RJ/Recursos SUS MAC 
(Urgência/Emergência) R$ 60.000,00 R$ 720.000,00 

Recursos Municipais do FMS para auxílio no custeio UTI, Obstetrícia, Internações e 
Procedimentos Ambulatóriais  

R$ 355.747,56 R$ 4.268.970,72 

R$ 753.747,56 R$ 9.044.970,72 

- 	

214oT5.67j 	kSQ200O4 

Parágrafo terceiro. Os valores provenientes do Teto Federal de Assistência da Média ç 
Alta Complexidade do Ministério da Saúde - MS que oneram recursos do Fxaido d 
Saúde da SECRETARIA, serão repassados de acordo com a 
financiamento pré-fixado - consoante parâmetros abaixo: 

'k~ 

sua f"r ia de 
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Parágrafo quarto. O componente pré-fixado que corresponde aos Procedimentos de 
Média e Alta Complexidade e aos Incentivos Financeiros Federais importa em R$ 
19.035.229,28 (dezenove milhões, trinta e cinco mil, duzentos e vinte e nove reais e 
trinta e vinte e oito centavos). Os valores referentes aos incentivos financeiros 
federais (R$ 9.990.258,60/ano), serão transferido a CONTRATADA em parcelas mensais 
de R$ R$ 832.521,55 (oitocentos e trinta e dois mil, quinhentos e vinte e um reais e 
cinqüenta e cinco centavos). O valor referente aos procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares, denominados Produção (Recursos Teto MAC - SUS), serão pagos da 
seguinte forma: 

1 - Quarenta por cento (40%) do valor pré-fixado dos procedimentos ambulatoriais e 
hspitalares,- denominados Produção (Recursos Teto MAC - SUS, que remontam a R$ 
301.499,02 (trezentos e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos) 
por mês serão repassados mensalmente e vinculados ao cumprimento das metas de 
qualidade discriminadas no Documento Descritivo, definida através das seguintes 
faixas: 

a) Cumprimento de 100% a 90% das metas qualitativas pactuadas, 
correspondente a um repasse de 40% do valor pré-fixado; 

b) Cumprimento de menos de 90% das metas qualitativas pactuadas, 
correspondente a um repasse de idêntico percentual para o pagamento dos 
40% do valor pré-fixado. 

II - Sessenta por cento (60%) do valor pré-fixado fixado dos procedimentos 
ambulatoriai e hospitalares, denominados Produção (Recursos Teto MAÇ. - SUS, que 
remontam que remontam R$ 452.248,54 (quatrocentos e cinquenta e dois mil, 
duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) por mês serão 
repassados mensalmente ao estabelecimento hospitalar de acordo com o percentual 
de cumprimento das metas físicas pactuadas no Documento Descritivo, e definidas 
por meio das seguintes faixas: 

a) Cumprimento de 95% a 105% das metas físicas pactuadas 
correspondente a um repasse de 100% da parcela referida neste parágrafo; 

b) Cumprimento de 81% a 94% das metas físicas pactuadas 
correspondente a um repasse de 80% do valor da parcela referida neste 
parágrafo; 

C) 	Cumprimento de 70% a 80% das metas físicas pactuada 
correspondente a um repasse de 70% do valor da parcela referida neste 
parágrafo. 

Parágrafo quinto. O cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, estabelecidas 
no Documento Descritivo, bem como o acompanhamento dos serviços contratados, 
deverão ser atestados pela Comissão de Acompanhamento do Contrato através da 
apresentação de relatório mensal junto à SECRETARIA. 

Parágrafo sexto. A avaliação do cumprimento das metas deverá ser global e ao de 
procedimentos específicos. 	 - 

Parágrafo sétimo. Caso a CONTRATADA não atinja pelo menos 50% ( in üenta 'or 
cento) das metas qualitativas ou quantitativas pactuadas por 03 	s 	e'se 
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consecutivos ou 05 (cinco) meses alternados, terá o instrumento de contratualização e 
Documentos Descritivo revisados, ajustando-os de forma a reduzir as metas e os 
valores dos recursos a serem repassados, de acordo com a produção do hospital, 
mediante aprovação do gestor local. - 

Parágrafo oitavo. A Secretaria Municipal de Saúde aumentará o teto financeiro (alta 
complexidade ambulatorial e internamento) e o repasse de verbas que se trata este 
contrato (média complexidade ambulatorial e internamento) na mesma proporção que 
o Ministério da Saúde aumentar o valor dos procedimentos existentes nas tabelas 
SUS, e, anualmente e/ou quando da renovação do Documento Descritivo, deverá ser 
feita a revisão dos valores financeiros, mantendo o equilíbrio econômico e financeiro 
do contrato. 

Parágrafo nono. Em havendo sazonalidade na prestação do objeto do presente 
contrato, o montante será pré-fixado e pago integralmente nas parcelas mensais 
estipuladas no presente contrato, desde que cumpridas pelas unidades da 
CQNTRATADA as metas estabelecidas, para todo o período, no Documento Descritivo. 

CLÁUSULA SEXTA 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Para execução do presente Contrato, as partes devem formalizar um Documento 
Descritivo, com vigência de 12 (doze) meses, devendo ser renovado após o período de 
validade, podendo ser alterado a qualquer tempo, desde que acordado entre as partes 
e mediante a publicação em diário oficial. 

Xdentificaço - Programa Elemento 

MAC - TETO FINANCEIRO - ATENÇÃO ESPECIALIZADA 3.3.90.39.99.99 

GESTÃO DO FMS 3.3.90.39.99.99 

Parágrafo primeiro. O Documento Descritivo deverá conter: 

1 - A descrição da estrutura física, tecnológica e recursos humanos necessários ao 
cumprimento do estabelecido no presente instrumento formal de contratualização; 

II - As ações e serviços de saúde, nas áreas de assistência, gestão, ensino e pesquisa 
e avaliação, a serem prestados pelo hospital; 

III - As metas quantitativas e qualitativas relativas à prestação das ações e serviços 
contratados; 

i'7 - Os indicadores, parâmetros e metodologia para avaliação das metas, assim como 
os percentuais de repasses de recursos financeiros que estiverem vinculados ao 
cumprimento de metas; e 

V - Os recursos financeiros, mensal e semestral, e respectivas fontes envodas na 
contratualização. 

Parágrafo segundo. O processo de renovação do Documento Descrith4&4ve  ser 
iniciado com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias em relação ao térino de sua 
vigência, para pactuação entre as partes. - 17 
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Parágrafo terceiro. Findo o prazo de 12 meses e não tendo sido pactuado novo 
Documento Descritivo, prevalecerão, para fins de pagamento a FAA/HELGJ, os valores 
mensais acordados no Documento Descritivo, até que haja nova pactuação. 

Parágrafo quarto. Deverão as partes deste Contrato, pactuar e implantar as alterações 
necessárias no Documento Descritivo, sempre que a variação no cumprimento das 
metas quantitativas e qualitativas impactarem para mais, ou para menos, nos valore' 
citados no parágrafo onze da cláusula sexta deste Contrato, considerando ainda, o que 
dispõem os parágrafos terceiro e quarto da mesma cláusula e a disponibilidade 
orçamentária e financeira dos gestores do SUS. 

Parágrafo quinto, O repasse dos recursos financeiros pelo Município ao hospital 
contratualizados será realizado de maneira regular, conforme estabelecido nos atos 
normativos específicos e no instrumento de contratualização, e condicionado ao 
cumprimento das metas qualitativas e quantitativas estabelecidas no Documento 
Descritivo. 

Parágrafo sexto. O valor dos recursos de que trata o "caput" serão repassados 
mensalmente, distribuídos da seguinte forma: 

1 - 40% (quarenta por cento) condicionados ao cumrpimento das metas qualitativas; e 
II - 60% (sessenta por cento) condicionados ao cumprimento das metas quantitativas. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

Caberá a todas as esferas de gestão do SUS o monitoramento e a avaliação dos 
serviços prestados pelos hospitais contratualizados ao SUS, respeitadas as 
competências de cada esfera de gestão. 

Parágrafo primeiro. O monitoramento e avaliação poderão ser executados por meio de 
sistemas de informações oficiais e visitas "in loco". 

Parágrafo segundo. Caberá aos órgãos de controle interno, especialmente ao Sistéma 
Nacional de Auditoria do SUS (SNA), a avaliação da correta aplicação dos recursos 
financeiros de que trata esta Portaria. 

Parágrafo terceiro. Será instituída pelo ente federativo contratante a Comissão de 
Acompanhamento da Contratualização, que será composta,por 2 (dois) representante 
da Secretaria Municipal de Saúde e 2 (dois) representantes do hospital 
contratualizado. 

Parágrafo quarto. A Comissão de que trata o "caput" monitorará a execução das ações 
e serviços de saúde pactuados, devendo: 

1 - avaliar o cumprimento das metas quali-quantitativas e físico-financeiras- 

II - avaliar a capacidade instalada; e 

III - readequar as metas pactuadas, os recursos financeiros a serem 	e 
outras que se fizerem necessárias. 

z/I 
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Parágrafo quinto. A composição da Comissão de que tata o "caput" será objeto de 
publicação no Diário Oficial do ente federativo contratante ou publicação equivalente. 

CLÁUSULA OITAVA 
DO DOCUMENTO INFORMATIVO 

O HOSPITAL obriga-se a encaminhar à Secretaria Municipal de Saúde, nos prazos 
estabelecidos, os seguintes documentos ou informações: 

a) relatório mensal das atividades desenvolvidas até o 50  (quinto) dia útil do 
mês subsequente à realização dos serviços, conforme definido pela Comissão 
de Acompanhamento; 

b) faturas e demais documentos referentes aos serviços afetivamente 
prestados; 

c) relatório anual até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao término do 
período de 12 (doze) meses da assinatura do presente termo, contendo 
informações sobre a execução do presente convênio, e; 

d) manter atualizado o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), o Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e o Sistema de 
Informações Hospitalares (SIH), ou outroistema de informações que venha a 

U ser implementado no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). 

CLÁUSULA NONA 
DAS ALTERAÇÕES 

O presente convênio poderá ser alterado mediante a celebração de termo aditivo, 
ressalvado o seu objeto, que não pode ser modificado. 

Parágrafo primeiro. Os valores previstos neste convênio poderão ser alterados de 
acordo com as modificações do Documento Descritivo Anual, podendo as metas físicas 
relacionadas ao valor fixo do convênio sofrer variações de 5% para mais ou para 
menos, sem haver alteração do montante financeiro. 

Parágrafo segundo. O Documento Descritivo, nos primeiros noventas dias de sua 
vigência, não poderá sofrer nenhuma alteração. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DA RESCISÃO 

O presente convênio poderá ser rescindido, total ou parcialmente, pela SECRETARIA, 
quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou condições, em especial: 

a) pelo fornecimento recorrente de informações incompletas, intemp tiva óu 
fora dos critérios definidos pela SECRETARIA; 

b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dif ultar o 
acompanhamento, a avaliação e a auditoria pelos órgãos com etentes da 
Secretaria Municipal de Saúde ou do Ministério da Saúde; í ! ' 	

1 
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c) pela não entrega dos relatórios mensais e anuais, e; 

d) pela não observância dos procedimentos referentes ao sistema de 
informações em saúde. 

Parágrafo único. O Conselho Municipal de Saúde deverá manifestar-se sobre a rescisão 
deste convênio, devendo avaliar os prejuízos que esse fato poderá acarretar para a 
população. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
DAS PENALIDADES 

Os convenentes decidem aplicar ao presente convênio o disposto na Lei n. 8.666/93, 
no caso de descumprimento, por qualquer um dos partícipes, das cláusulas e 
condições nele estipuladas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
DA DENÚNCIA 

Qualquer um dos partícipes poderá denunciar o presente convênio, desde que haja 
comunicação do fato, por escrito, com antecedência mínima de 120 dias, devendo ser 
respeitado o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo 
ou que possam causar prejuízos à saúde da população, quando então será respeitado 
o prazo de 180 dias para o encerramento deste convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
DOS CASOS OMISSOS 

As questões que não puderem ser resolvidas de comum acordo pelos partícipes serão 
encaminhadas ao Conselho Municipal de Saúde, principalmente as referentes ao Plano 
Operativo, cabendo recurso ao Conselho Estadual de Saúde. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
DA PUBLICAÇÃO 

A SECRETARIA, através da Secretaria Municipal de Saúde providenciará a publicação 
do extrato do presente convênio/contrato no Diário Oficial, de conformidade com o 
disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.o 8.666/93 e na forma da legislação 
estadual. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 
DA VIGÊNCIA 

O presente convênio vigorará pelo prazo de cinco anos, e mediante p4l' doo  
extrato do convênio no Diário Oficial do Município De comum acordo, medtríte termo 
aditivo, poderá haver renovação do presente convênio por mais cinco anos./ 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 
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DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Valença, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir 
questões sobre a execução do presente convênio e seus aditivos que não puderem ser 
resolvidas de comum acordo pelos partícipes, nem pelo Conselho Municipal e Estadual 
de Saúde. 

E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, 
tudo na presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Valença, 01 de março de 2018. 

Mdí~CíPI0 DEVA 
Luiz Fernando Furtado da Graça 
Prefeito 
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