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TERMO DE CONTRATO 

Termo de Convenio que celebram, de urn lade, o MUNICIPIO DE PORTAO, pessoa 
juridica de direito publico interne neste ato representado per seu Prefeito Municipal, Sr. ELOI Antonio 
Besson , doravante designado simplesmente por MUNICIPIO e, outro lado, a FUNDACAO 
HOSPITALAR EDUCACIONAL E SOCIAL DE PORTAO FUHESP, Mantenedora do Hospital de 
Porta°, entidade filantropica, de personalidade juridica de direito privado, com sede neste Municipio, na 
Rua Sk Leopoldo n.° 996, inscrita no CNN sob a nirmero 88.261686/0001-54 neste ato representada por 
seu Presidente, Sr. CARLINHOS LUIZ IGNACIO DA SILVA, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 
269.051960-87, residente e domiciliado nesta cidade na Rua Soledade,n.° 826, adiante designada apenas 
por CONTRATADA, visando a prestacao de services de sairde a comunidade, mediante as clausulas e 
condicties seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA, na condick de Mantenedora do Hospital de 
Portao e atraves do mesmo, se compromete a prestar services na area de sande a comunidade de 
PORTAO, por encaminhamento da Secretaria Municipal da Safide, abrangendo: 

a) consultas medicas emergenciais e durante todo dia, ou seja durante as 24h(vinte e quatro 
horas), aos sithados, domingos e feriados, ate o maximo de 1400 ( mil e quatrocentas) consultas mes, 
corn valor unitario de R$ 18,00 ( dezoito reais ) por consulta; 

b)- pagamento de complementack do valor pago pelo SUS, por AIH, ate urn maximo de 118 
intemacoes per mes, coin valor unitario de R$ 105,00 (cento e cinco reais ) por internacio; 

c)- pagamento de complementack do valor page pet() SUS, para os exames RX, ate um maxima 
de 250 exames por mes, com valor unitario de R$15,00 ( quinze reais) por RX efetuado; 

d)- pagamento de complementack do valor page pelo SUS, por anestesias realizadas: por 
anestesista em pacientes do ambulaterio, ate urn maximo de 50 anestesias por mes, ao prey° unitario de 
R$20,00 ( dezesseis reais) por procedimento e do bloco cirilrgico, de ate (20) anestesias pot mes, ao 
valor unitario de RS 182,00 ( cento e oitenta e dois reais) por procedimento. 

f) pagamento da prestack de services de enfermagem para atendimento no setor de 
emergencia, cam custo mensal de 14$ 5.000,00 ( cinco mil reais). 

g) Procedimentos ambulatoriais de emergencia, com custo mensal de RS 5.020,00 (eine° 
mil e vinte reais) . 

Para as fins desta lei, pelo disposto na clausula primeira, itens " 1" e " g", entende-se o 
seguinte: 
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SERVIcOS DE ENFERMAGEM — Manter no Hospital durante as 24 horns do dia enfermeira para 
servico de triagem e para realizacao de procedimentos que sao de sua competencia, inclusive sabados, 
domingos e feriados. 

PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE EMERGENCIA Sondagem de alivio; Sondagem de 
demora; Troca de Sondas; Limpeza de Sonda NasoOstrica; Enemas; 1 atendimento de traumatologia 
corn tala e medicacao; Gesso; Oxigenio. 

h) 
	

Ern relacao ao servico de obstetricia, como o Hospital e a referencia do 
Municipio, conforme pactuado coax o Estado, para baixa complexidade, o 
nosocomio compromete-se a limiter plantao obstetric° para os usuarios do SUS, 
conforme sua quota de atendimento. 

Paragrafo 1°: A contratacao de profissionais de qualquer area, medica ou dos demais 
funcionarios necessarios a consecucao dos objetivos elencados no caput sera de exclusiva 
responsabilidade dA CONTRATADA. 

Paragrafo 20: A CONTRATADA compromete-se a seguir as normas que regem o SUS, no que 
diz respeito a internaco"es, procedimentos arnbulatoriais, exames laboratoriais e procedimentos do blow 
cirurgico. 

CLAUSULA SEGUNDA: 0 MUNICIP10, a titulo de contraprestacdo, repassara mensalmente, 
Contratada, o valor correspondente a quantidade dos servicos prestados. 

Paragrafo 1° - Os valores constantes da tabula acima sac) fixos, sem reajustes. estando 
neles incluidas todas as obrigacoes sociais, fiscais, parafiscais e outras decorrentes da 
execucao do objeto deste convenio, ressalvado o disposto no paragrafo terceiro desta 
clausula. 

Paragrafo 2° - Em qualquer hipatese o pagamento somente se efetivara mediante a 
apresentacao das faturas referentes aos servicos prestados, devidamente aceitos pela 
Secretaria Municipal da Sadde, acompanhada do competente relatOrio de atendimento que 
contera: 

a) nome do paciente; 
b) endereco: 
c) data do atendimento; 
d) valor pela tabula da clausula segunda; 

Partigrafo 3° - Os valores, por procedimentos, a serem repassados a Contratada previstos 
no caput desta clausula ficaraio sujeitos a revisao e alteracao, na hipotese de haver entendimento entre as 
partes e, sempre, corn aprovacaro do Conselho Municipal de Saude. 

CLAUSULA TERCEIRA: Os valores a serem repassados mensalmenterkontr 	serao 
pagos, impreterivelmente, ate a 5° ( quinto) dia do Ines subsequente ao vencido. 
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Paragrafo Unico: A CONTRATADA se compromete a apresentar ao MUNICiP10, as 
faturas de prestacao de servicos e respectivos relatorios, ate o 10  ( primeiro) dia, subsequente ao mes 
vencido para fins de analise, revisao e empenho. 

CLAUSULA QUARTA: 0 presente convenio vigorard de 10  de agosto de 2005 ate 31 de 
dezembro de 2005. 

CLAUSULA QUINTA: A CONTRATADA se compromete a criar Comissao multidisciplinar 
para eiaboracao de protocolos medicos de atendimento de emergenciaJurgencia, colocando criterios para 
tais atendimentos e rotinizar demais questeies pertinentes (remocoes, encaminhamento, e outros). 

Paragrafo 1°  — Todavia, Pica desde ja estabelecido, que em caso de necessidade de remocao cabe 
ao medico do Hospital a obrigacao de realizar o contato corn a referencia para remover o paciente. 

Paragrafo 	— As fichas de autorizacao, laudos e solicitacdes serao autorizados pela Secretaria 
Municipal da Sadde do Municipio. 

Paragrafo 3°- Todos os documentos como laudos, solicitacOes e outros, serao preenchidos 
revisados pelos profissionais medicos e pela CONTRATADA e serao objeto de revisao c autorizacao pela 
Secretaria Municipal da Sadde do Municipio. 

CLAUSULA SEXTA: 0 Convenente devera apresentar juntamente corn a primeira prestacao de 
contas a ser realizada, a eopia de alvara de funcionamento expedido pela Secretaria Estadual de Sadde, 
sob a responsabilidade do Diretor Clinico (ou Tecnico, Dr 	 e responsavel 
tecnico pelos servicos auxiliares de diagnostico e terapia, Dr. 	  

CLAUSULA SETIMA — Pelo presente contrato o Convenente compromete-se a atender aos 
usuarios do SUS, oferecendo aos pacientes recursos necessarios ao seu atendimento, conforme 
discriminado no documento em anexo, que faz parte integrante do presente. 

CLAUSULA OITAVA — A execucao do presente contrato sera avaliada pelos orgaos 
competentes do SUS, mediante procedimentos de supervisao indireta ou local, bem coma pelo Municipio, 
que indicara urn gestor que tera livre acesso a todos os locais do Hospital, bem como a todos os 
docurnentos, podendo inclusive realizar auditoria especializada. 

Paragrafo 1°  - A CONTRATADA sujeitar-se-a a fiscalizacao do MUNICIPIO no que se refere ao 
fiel cumprimento do presente convenio, atraves do servidor ou servidores seus previamente indicados a 
direcao, observadas as atribuicoes que deem o Conselho Municipal de Sadde. 
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ELOI ANTONIO ESSON 
- PREFEITO M ICIPA 
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Parigirafo - Visando a preservacao de interesses reciprocos quaisquer circunstancias que 
possam caracterizar descumprimento dos termos deste contrato, deverao ser objeto de notificacao escrita, 
corn prazo de 3 (tres) dias para resposta para qualquer uma das partes. 

CLAUSULA NONA: A Contratada :nal) podera efetuar cobranca adicional de valores, a qualquer 
titulo, dos pacientes encaminhados nos termos do presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA: Para dirimir eventuais clUvidas emergentes do presente Contrato as 
partes elegem, de comum acordo, o foro da Comarca de Portao, corn remincia expressa a qualquer outro. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -As despesa decorrentes do presente convenio correrao 
conta da seguinte dotacaro orcamentaria: 

Secretaria Municipal de Saucle e Meio Ambiente 
- Fundo Municipal de SaUde. 

611-33.90.39.50.00 
	

Fundo Municipal de Sat:1de 
	

Secretaria Municipal da Saude 

E por estarem assim ajustados e conveniados, assinam o presente Termo de 
Contrato, o qual a elaborado ern 3(tres) vial de igual tear e forma, na presenca das testemunhas 
instrumentarias. 

PRESIDENTE DA FUHESP 
CARLINHOS LUIZ IGNACIO DA SILVA 
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