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6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2019 

 

 
Que entre si celebram o Município de Assis - 
Prefeitura Municipal de Assis e a Organização Social 
da Santa Casa de Misericórdia de Assis, objetivando 
o desenvolvimento de programa e parceria na 
assistência à saúde de Assis, no âmbito SUS, 
mediante a transferência de recursos financeiro para 
custeio de ações e serviços de saúde para o 
enfrentamento da epidemia COVID 19. 

 

O MUNICÍPIO DE ASSIS- SP, inscrito no CNPJ nº 46.179.941/0001-35, com Paço Municipal 
situado na Avenida Rui Barbosa, nº 92, nesta cidade de Assis, Estado de São Paulo, 
representado neste ato por seu Prefeito Municipal, JOSÉ APARECIDO FERNANDES, 
brasileiro, casado, produtor agropecuário, portador do CPF nº 004.959.018-90 e a Secretária 
Municipal de Saúde de Assis, CRISTIANI SILVÉRIO DE ANDRADE BUSSINATI, brasileira, 
casada, gestora pública, portadora do RG nº 17.380.608-9 e do CPF nº 096.296.898-63,  
doravante denominado MUNICÍPIO, e, de outro lado, a Organização Social de Saúde 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS, CNPJ 44.364.826/0001-05, neste ato 
representado pela sua Provedora, TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE 
ANDRADE, professora universitária, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade 
de Assis, Estado de São Paulo, portadora do RG nº 6.957.658./SSP-SP e do CPF n 
511.192.779-49, doravante denominada SANTA CASA, e : 
 

Considerando a Lei Federal Nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que definiu medidas de 
enfrentamento a pandemia do coronavírus. 

Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março de 2020, que dispõe sobre a 
regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, e estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 237/SAES/MS, de 18 de março de 2020, que inclui habilitações, 
leitos e procedimentos para atendimento exclusivo dos pacientes com COVID-19; 

Considerando a Portaria nº 568/GM/MS, de 26 de março de 2020, que autoriza habilitação 
de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto COVID-19 para atendimento 
exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19;  

Considerando a Portaria nº 1.802/GM/MS, de 20 de julho de 2020, que autoriza habilitação 
de novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto COVID-19 para atendimento 
exclusivo dos pacientes SRAG/COVID-19;  

Considerando o Plano de Trabalho apresentado pela Santa Casa; 

Considerando a Resolução do Conselho Municipal da Saúde nº 373 de 01/03 /2021;  
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Resolvem celebrar o presente 6º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2019, de acordo 
com as cláusulas e condições seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
 Do Objeto 

 
I - O presente Termo tem por objeto, mediante conjugação de esforços dos convenentes, 
promover o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de assistência à Saúde 
prestados aos usuários do SUS em Assis e  na região, por meio da transferência de 
recursos financeiros custeio de ações e serviços de Saúde para o enfrentamento da 
Epidemia COVID 19 e das diversas necessidades assistenciais geradas em razão da 
emergência de saúde pública, em estrito cumprimento ao Plano de Trabalho apresentado 
pela SANTA CASA, conforme especificado no Anexo I que faz parte integrante deste Termo. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA  
 Normas gerais 

 
I - O objeto do plano de trabalho anexo será efetuado exclusivamente pela SANTA CASA.  
 
II - A SANTA CASA possui plena responsabilidade perante o Ministério da Saúde, o 
Município, pacientes e terceiros, decorrentes de culpa e/ou dolo na execução do presente 
termo de colaboração. 
 
III - A SANTA CASA se obriga, para utilização dos recursos, a obedecer a todas as normas 
técnicas e administrativas, bem como aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 
de acordo com as legislações vigentes no âmbito Federal, Estadual e Municipal, 
especialmente aquelas ditadas pelas Portaria do Ministério da Saúde, e, também as normas 
do Sistema Nacional de Auditoria e Sistema Municipal de Auditoria do SUS.  
 
IV - Ademais, a SANTA CASA se obriga, ainda, para utilização dos recursos a reconhecer e 
respeitar as prerrogativas do Gestor Municipal, assim como do Ministério da Saúde, nos 
termos da legislação vigente, de realizar fiscalização, auditoria e avaliação, sobre a 
execução do objeto deste contrato. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 Dos Recursos 

 
I - O valor previsto a ser repassado à SANTA CASA, no montante total de R$ 500.000,00 
(quinhentos mil reais), destina-se à execução do Plano de Trabalho que faz parte deste 
instrumento e será pago por meio de parcela única, a ser depositada na conta corrente 
destinada exclusivamente para o presente Termo, de nº 00000634-3 Op. 003, Agência 0284, 
da Caixa Econômica Federal. 
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II - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta de dotação 
orçamentária própria do orçamento vigente, na seguinte conformidade: 
 

02  PODER EXECUTIVO   

0210  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   

0210 04 MEDIA ALTA COMPLEX.AMBUL.HOSPITALAR   
10.302.0080.2182.0000 PARCEIROS DO S.U.S.   

1032 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00 

  Total.................................................. R$ 500.000,00 
 
 

CLÁUSULA QUARTA  
 Da Fiscalização 

 
I - O controle e a fiscalização da execução do presente Contrato de Repasse  será 
incumbida ao MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e pela  SANTA 
CASA, pela sua provedoria ou representante legal designado. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA  
  Da Prestação De Contas 

 
I - Os recursos objeto deste Termo serão liberados em estrita conformidade com o plano de 
trabalho aprovado por ambos os convenentes, obrigando-se a SANTA CASA a realizar a 
prestação de contas mensalmente com envio de relatório, o qual servirá para prestação de 
contas juntos aos órgãos legais. 
 
II - Quando não houver comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados 
nos termos do plano de trabalho e na forma da legislação aplicável, mediante procedimentos 
de fiscalização local, se necessários, realizados periodicamente pela Secretaria Municipal 
de Saúde ou outros órgãos da Administração Pública, haverá denuncia e apuração dos 
responsáveis nas competentes esferas cabíveis. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA  
Da Vigência 

 
 I - O presente Termo terá vigência a partir da data de sua assinatura pelo prazo de até 60 
(sessenta) dias, podendo ser prorrogado, mediante a formalização de Termo Aditivo. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA  
 Da Publicação 

 
 II - O presente Termo será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município, na forma e 
para os fins da lei. 
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CLÁUSULA OITAVA  
 Do Foro 

 
I - Fica eleito, de comum acordo, o foro da Comarca de Assis-SP, para elucidar questões 
oriundas de dúvidas e interpretação deste Termo Aditivo. 
 
II - E, por estarem assim certos e ajustados, firmam o presente instrumento em 3 (três) vias, 
de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas, que também assinam. 
 

Assis, 10 de março de 2021. 

 

 
 

JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

CRISTIANI SILVÉRIO DE ANDRADE BUSSINATI 
Secretária Municipal de Saúde 

 
 
 
 

TELMA GONÇALVES CARNEIRO SPERA DE ANDRADE 
Santa Casa de Misericórdia de Assis 

 
 
 
 

TESTEMUNHAS: 
 
 
 

________________________________________________ 
Nome:  
CPF/MF nº 

 
 
 
 

________________________________________________ 
Nome: 
CPF/MF nº 

 




























