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CONVÊNIO N 2  001/SMS/2020. 

CONVÊNIO DE REPASSE DE RECURSOS, FIRMADO 
ENTRE O MUNICIPIO DE VALENÇA E A FUNDAÇÃO 
EDUCACIONAL D. ANDRÉ ARCOVERDE. na  forma 
abaixo. 

Pelopresénte instrumento, de um lado o MuNICÍPIO DE RIO DAS FLORES 
pessoa Juridica de direito público, inscrita no CNPJ sob o a. 29.179.45410001-53, 
Situada a rua Dr. Léoni Ramos, a. 12 neste ato representedo pelo Prefeito Vicente 
de Paula de Souza Guedes, bn ilelro, casado, portador do CPP it193.479.956-49, 
residente e domiciliado em Rk das Flores e pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI)E, 
Inscrito no CNPI sob o n ,1  1 120.15310001-99. representado pelo Secretário 
Municipal de Saúde. Marco.,  André Moura Rocha, doravante denominado 
MUNICÍPIO e de outro 1 do, FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D. ANDRÉ 
ARCO VERDE, fundação de dl. 1to privado, entidade beneficente de assistênda 
social sem fins lucrat~ man enedora do Hospital Escola LuIz Gloseffi Jannuzzi, 
unidade hospitalar inscrita nç CNPJ sob o n. 32354.01110012-19, credenciado 
como Hospital de Ensino pela ortaria interministerlal, ii. 23/2011 e integrante 
do Programa 100% SUS atravé da Portaria a. 1406/2013, Inscrita no CNPI sob o 

n. 32354.011/0001-66, repres atada pelo seu Presidente, representada pelo seu 
Presidente, ANTÓNIO CARLO DARBAR ARBEX, brasileiro, casado, advogado, 

portador da cédula de identld ie n. 05.860.081-1 W. Inscrito no CPF sob o a. 
020.429367-74, residente e dc nidiliado na Rua dos Colibris, n. 415, Monte Belo, 
ValençaRJ, dori,ante deno Inado MOSPFtAL nas autos do processo 
admiflistrativon' 2.257. de 07 i abril de 2020 e Lei Pe ei n 9  8.666193 e, tendo 
em vista o que dispõem: 

Considerando que a saú.Ie édlrelto de todos e dever do Estado. garantico 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal  Igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constttu1ço da 

República; 

Considerando a Portaria ng 188, de O3de fevereiro de 2020. do Ministério 
da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergéncla em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN) em decortência da Infecção Humana pelo navt, ' 
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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 ng 46.966, de 11 de março de 2020. do Estado cio 
Rio de Janeiro, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância Internacional decorrente do Coronavirus, e dá 
outras providências; 

Considerando o Decrro n° 46.973 & 16 de março de 2020, do Estado cio 
Rio de Janeiro, que reconh cc a situação de emergência na saúde pública do 

Estado do Rio de Janeiro e dota medidas de enfrentamento da propagação cio 
novo Coronavirus (2019nCo' ) e dá outras providências: 

Considerando a Lei M nicipal n. 21196, de 24 de março de 2020, a qual 
declarou estado de caIamlda pública e'i todo o território do Município de Rio 

das Flores-RJ para fins de pre enção e de tnfrentamento à epidemia causada pelo 

COVID.19 (novo Coronavfrus: 

Considerando a declara 'o pela . ,cretarla de Estado de Saúde de entrada 

NfveI de Ativação Um do pino de re'.posta de emergência ao Coronavirus no 

Estado do Rio de Janeiro e a co iftrniaío do primeiro caso de contaminação por 

transmissão local em território stadual; 

Considerando a necesshdde que as UAPS Urgências e Emergências e 

Hospitais utilizados pela popu.ação tenham organização de fluxo assistencial 

exclusivo, em espaços ffslcos ad* tuados em separado da estrutura utilizada para 

atendimento à população usuári' do serviço, evitando a propagação da cadeia de 

transmissão para o Covld-19. 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
OBJETO 

O presente convênio tem por objeto o repasse de recursos Municipais e ou 
Estaduais para Fundação Educional D. André Arcoverde/Hospital Escola Luiz 

Gtoseffl Jamwzzt para auxílio I) custeio de Implantação e funcionamento de 01 

(um) leito novo de (JTI adulto Ipo II, sendo tal leito exclusivo para pacientes do 

municiplo de Rio das Flores e czn regulação própria pela Secretaria Municipal d4 

Saúde. 

Zfa 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O valor global objeta de repasse é de RI 139.680.00 (cento e trinta e nove 
mil, seiscentos e oitenta reais, a ser pago em parcelas mensais de RI 34.920,00 
(trinta e quatro mil novecentos e vinte reais) por mês, referente ao leito de Ir!'! 
Adulto Tlpo.II 30 (trinta) diárias. 

Parágrafo Primeiro, O valor mensal dierá ser depositado até o dia 10 
(dez) de cada mês, em conta corrente de titula dade do Hospital Contratddo. 

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

10.000 	 FUNDO MUNICIPAL DE S. DE 	 1 
1 
	 10.001 	 FUNDO MUNICIPAL DE Si, IDE 

103022014 	 GESTÃO DE POLITICAS( FUNDO MUNICIPAL DE SAODE - 
2111 	 PROGRAMA DE APOIO A.)S HOSPITAIS DO INTERIOR- MHI 
3.3.90.39,00.00.00.00 	OUTROS SERVIÇOS  DEI !RCEIROS - PESSOA JURIDICA 
422.00 	 OUTRAS TRANSFER!N( RS VINCULADAS A PROGRAMAS DE SABDE 

CLAUSULA 1 t RCEIRA 
DA DESTINAÇÃO I--)S RECURSOS 

Os recursos repassados na forn . desse convênio serão aplicados 
exclusivamente na ampliação de acesso aos serviços hospitalares através d 
criação de 01 leito de UTI Adulto Tipo II. 

CLÁUSULA 4 IJARTA 
DAS OBRIGAÇóE1  DAS PARTES 

Compete ao Município ,  

a) Efetuar os pagamentos devidos CONTRATADA em observância aos 
prazos e valores pactuados: 

b) Ocorrendo atraso no cumprimento b referida obrigação de pagamento por 
mais de 15 (quinze) dias, poderá ; Contratada suspender a prestação de 
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serviços até a regularização do pagamento ou preferir a rescisão do 
contrato; 

c) Disponibilizar a Contratada toda a documentação necessária, bem como 
todo o material e Infonnações que se mostrem indispensáveis para a 
adequada prestação dos serviços objeto deste Instrumento. 

Compete ao Hospital:  

a) Equipar o leito de UrI (unidade de terapia intensiva) com recursos 
humanos plenos, meriaIs, medicamentos e tecnológicos para o 
tratamento dos pacb tes Infectados e portadores de patologia do 
coronavirus, sendo tal ielto exclusivo para pacientes do município de Rio 
das Flores e com regulação prôprla pela Secretaria Municipal de Saúde; 

b) Conduzir os serviços de acordo ci m as normas do serviço e as 
especificações técnicas; 

c) Prover os serviços ora c'intratados, coi pessoal adequado e capacitado em 
todos os nfvels de trabal to; 

d) Iniciar e concluir os sew t os nos prazos estipulados; 

e) Comunicar ao Fiscal d. contrato, por escrito e tão Logo constatado 
problema ou a Impos t llidade de execução de qualquer obrigação 
contratual, para a adoção ias providências cabíveis: 

f) Responder pelos serviço que executar, na forma da legislação aplicável; 

g) Observado o disposto ni' artigo 68 da Lei n g  8.666193, designar e manter 
preposto, no local do serviço, que deverá se reportar diretamente ao Fiscal 
do contrato, para acompanhar e se responsabilizar pela execução dos 
serviços. Inclusive pela regularidade técnica e disciplinar da atuação da 
equipe técnica disponibllizada para os serviços; 

h) Elaborar relatório mensal sobre a prestação dos serviços, dirigido ao fiscal 
do contrato, relatando todos os serviços realizados, eventuais problemas 
verificados e qualquer tato relevante sobre a execução do obje9 
contratual; 
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i) Manter em estoque um mínimo de materiais, peças e componentes de 
reposição regular e necessários à execução do objeto do contrato, 
ressalvando-se, no casos de impossibilidade de reposição dos estoque em 
razão da escassez provocada pelo combate a pandemia do COVID-19; 

j) Manter, durante toda ;i duração deste contrato, em compatibilidade com as 
e'brigaçães assumidas, as condições de habilitação e qualificação exigidas 
iara participação na i'dtação; 

k) 'umprlr todas as obrigações e encargos sociais trabalhistas e demonstrar o 
t'U adimplemento, na forma da cláusula oitava (DA RESPONSABILIDADE) 

1) lisdenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa 
advir, direta ou Ind1rtamente. do exercido de suas atividades ou serem 

causados por seus prepostos à CONTRATANTE, aos usuários ou terceiros. 

Parágrafo primeiro Durante a pandemia do COV!D-19 todos os 
profissionais de saúde de'tm utilizar, de forma responsável, equipamento de 
proteção individual (EPI) quando em contato direto com os usuários 
síntomáti. 

Pará,afo segundo. Considerando o risco de desabastecimento dt 
equipamentos de proteção Individual, o Município colaborará com o Hospital 

Contratado n-i sua obtenção, uma vez que sua falta acarretará na suspenção 
imediata dos s.'r'lços ora p.rtuados. 

Parágrafo terceiro. Oï casos suspeitos. prováveis e confirmados devem ser 

notificados ao Ci tro de Inft'; -mações Estratégicas de Vigilância em Saúde (C!EVS) 

pelo link https;é 'redcap.spude.gov.br/survevs/?s=TPMRRNM1312. utilizando a 
classificação Sínc orne Gripal CID10 Jil e, quando CO VID 19 confirmado, o CID1O 
LJO7.1. 

Parágrafo r uarto. Nos casos em que haja também classificação por C1AF, 

pode ser utilizz.o o CIAP-2 R74 (Infecção Aguda de Aparelho Respiratório 

Superior). 

Parágrat' quinto. Casos suspeitos de Covid-19 que também se 
enquadrarem a definição de caso de Síndrome Respiratória Aguda Grave 
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(SRAG1) devem ser notificados concomitantemente no Sistema de Informação da 
VIgl1ncla Epidemiológica da Gripe (S1VEP.Gilpe), 

CLÁUSULA QUARTA 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Será constituída uma Comissão Extraordinária de Acompanhamento do 
presente contrato, que mensalmente elaborará um relatório de atendimentos. 
Internações e procedimentos realizados, que permitira o acompanhamento dos 
trabalhos, bem como a revisão das cláusulas desse acordo, se necessário. 

iIAUSULA QUINTA 
DA AI "tRAÇÃO DO CONTRATO 

O presente convênio ptilerá ser a Lerado, com as devidas justificativa-;. 
desde que por força de circun .'ncia suprvenlente, nas hipóteses previstas no 
artigo 65, da Lei n2  8.666193 ndiante ter' no aditivo. 

I;IÁUSUL SEXTA 
£i S PENA IDADES 

Os convenentes decidem aplicar a' presente convênio o disposto na Lei ri. 
8.666/93, no caso de descuznptment-, por qualquer um dos participes, das 
cláusulas e condições nele estipu idas. 

cUilsuLA SÉTIMA 
IA DENONCIA 

Qualquer um dos partIcipv j poderá denunciar o presente convênio, desde 
que haja comunicação do fato, di'endo ser respeitado o andamento de atividades 

• 	que não puderem ser lnterrompilas neste prazo ou que possam causar prejuízos 
saúde da população. 

C AUSULA SÉTIMA 
D' «S CASOS OMISSOS 

As questões que não pt . lerem ser resolvidas de comum acordo pelos 
participes serão encaminhadas o Conselho Municipal de Saúde, pr1nctpaIment 
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as referentes ao Plano Operativo, cabendo recurso ao Conselho Estadual de 
Saúde. 

CLÁUSULA OITAVA 
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 8666/93 
e na forma da Iegislaçào estadual. 

CLÁUSULA NONA 
DA VIGÊNCIA 

O presente convênio vigorará pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos prazos enquanto durar a 
Pandemia e mediante pubILcaço do extrato do convênio to Informativo Oficial 
do Municfpio de comum acordo, mediante termo aditivo, caso haja alteração. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
DO PORO 

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

E1 pôr estarem, assim, justos e acordados, os participes 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. 

Rio das Flois, 28 de abril de 2.020. 

MUNIC{P)O4
za

RES 
Vicente de Paulu Guedes 

Prefeito 

7I 
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FUNDAÇÃO EDUCA 0 D.LNDRÉ A RCO VERDE 
ANTÓNIO CARLOS DAH BAR ARBEX 

Presldente 

(FyND0 MUNIC1ML 11 E SAÚDE 
SCRETAR1A 

 
MUNICIPAL DE SAUDE 

Marcos André Moui a Rocha 

5ecrt6rto Municipal de Sc:de - Gestor SUS 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 

Nome: 
CPF: 


