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CONVÊNIO Nº 001/2019 

Convênio que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Aguai e a Sa!'1la 
Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros de São ,João da Boa Vista, 
visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços de 
assis tência à saúde prestados os usuários do SUS na reg ião e em espec i~I 
aqueles prestados à população do município de Aguai , com o aporte ele 
recursos financeiros. 

Pelo presente instrumento a Prefeitura Municipal de Aguai, com sede na Av. Olinda Silve ir:-: 
Cruz Braga , nº 2 ·15, Aguaí-SP , neste ato representada pela Secretária Municipal de SaC do , 
nos termos do artigo 1 º, § 5°, do Decreto Municipal nº 3.568/2017, a Sra. SÍLVIA ARIA 
RODRIGUES TEIXEIRA VALOTA, brasileira, casada, portadora do RG nº 8.448.944-3 
SSP/SP e CPF nº 024.979.708-90 , doravante denominada PREFEITURA e do outro lado ;:i 

Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malhei ros , CNPJ nº 59.759.084/0001-94 , com 
endereço na cidade de São João da Boa Vista, na Rua Carolina Malheiros, nº 92, Vila 
Conrado, neste ato representada pelo seu Provedor, o Sr. ANTÔNIO FEHNANDES FILHO 
portador do RG nº 7.801.472 e CPF nº 089.9'13.838-15, doravante denominadz.i 
CONVENIADA, com fulcro na Lei Municipal r. 0 2.894 de; 28 de janeiro de 20 ·19, nos artiç;os 
196 a 200 da Constituição Federal, a Constituição Estadual, em especial os artigos 21 8 e 
seguintes; as Leis nº 8.080/90 e 8.142/90, bem como o artigo 3° da Lei nº 13.019/14 e demais 
ci isposições legais e regu lamentares aplicáveis á espécie , RESOLVEM celebrar o presente 
Convênio , nos termos e cond ições estabelecidos nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA -- DO OBJETO 

O presente convênio tem por objetivo promover o fortalecimento do desenvolvimentu ci<:.1 S 
ações e sei viços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS na rE::gi5r_i , c:n1 
especial aos munícipes de Aguaí, com o apo(te de recursos financeiros para Pé!game11to d..; 
F> restações de Serviços Médicos e custeio pela CONVEl'JIADA, conforme Plano de Trabalho 
::mexo, que in tegra o presente. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS ATRIBUIÇÕES DA PREFEITURA 

É atribuição da Prefeitura repassar os recursos financei ros para a consecu ção do objeto 
deste convênio, confor.me cláusula primeira, acompanhando, controlando e avaliando sua 
execução. 

CLÁUSULA TERCEI RA - DAS ATRIBUIÇÕES DA CONVENIADA 

São atribu ições da CONVENIADA: 

a) prestar atendirnento aos usuários do SUS/Sf-J com qua lidade; 
b) manter as con ições ~écnicas indispensáveis ao bom atendimento dos pacientes; 
c) 3Ssumir a responsabili\:1ade pela efetivação de um sistema de referência e cU1it r<::
referência que assegure a população envolvida o aco;sso J todo: os graus de complexidade 

da assistênoia neles disponiveis;"' ~p -V 'í5J tÍ) ~ 
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d) alimentar, regularmente , os bancos de dados dos sistemas de informação de interesse do 
sistema Único de Saúde - SUS; 
e) utilizar os recursos objeto deste convênio tão somente dentro de sua finalid ade. 

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Para execução deste Convênio , serão destinados recursos financeiros no montante de R$ 
2.016.000,00 (dois milhões e dezesseis reais) a serem repassados em 12 parcelas mensais 
e consecutivas de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais) cada uma , todo dia 20 
de cada mês, tendo seu início em janeiro de 2019 . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONVENIJ.l..OA se compromete a manter os recursos 
transferidos em conta especial e aplicados exclusivamente no cumprimento dos 
compromissos decorrentes deste convênio. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - É ved ad a a aplicação dos recursos com despesas de tari fas, 
juros moratórias e multas . 

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os recursos recebidos por este instrumento deverão ser 
aplicados no mercado financeiro enquanto não forem empregados em sua fina lidade. 

CLÁUSULA QUINTA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

A execução do presente convênio será avaliada pela Secretaria Municipal de Saúde , 
mediante procedimento de supervisão imediata , através de relatórios mensais que deverão 
ser emitidos pela Santa Casa de Misericórdia "Dona Carolina Malheiros", ou local, os quais 
observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste Convênio. 

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas dos recursos recebido da PREFEITURA deverá ser apresentada pela 
CONVENIADA, observadas as normas e instruções técnicas expedidas e os form ilários 
padronizados pelos órgãos da Prefeitura e pelo Tribunal de Contas do Estado. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos utilizados em desacordo com este instrumento deverão 
ser recolhidos aos cofres públicos, corrigidos monetariamente . 

cul.USULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

O presente convênio terá vigência até 31 de Dezembro de 2019 , a partir da sua assinatur::::. 
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CLÁUSULA OITAVA- DA RESCISÃO 

O ajuste, objeto deste instrumento, poderá ser rescindido pelo descumprimento de quaisquer 
das obrigações ou condições nele pactuadas, ou pela superveniência de norma legal. 

CLÁUSULA NONA - DA PUBLICAÇÃO 

O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, no Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 

Fica eleito, para dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste convênio , 
o Foro de Aguaí , Estado de São Paulo, podendo, os casos omissos, serem resolvidos de 
comum acordo pelos convenentes. 

E, assim , por estarem as partes justas e acordadas, firmam o presente convênio , assinado 
em 02 (duas) vias pelos representantes dos respectivos convenentes, na presença de duas 
testemunhas, para publicação e execução. 

Aguaí, 29 de janeiro de 2019. 

PREFEITUR~IPA~E AGUAÍ 

Sílvia Maria R. fef&1ra Valota 
Secretária Municipal de Saúde 

Ó OONA~AR UNA MALHEIROS 

J.'ll rVIJUl.A/IJf1?/#~ :.--//,lt ntoni Fernandes ilho 
Provedor da anta Casa de Misericórdia 

Dona Carolina Malheiros 
RG: 7.801.472 

~ ~ o:~- ~Q,/Í ;f;f. 
Luciana da Silvfe~: 

RG: 17.869.795-3 RG: 42.626.052-1 
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TRIBUN J- L OE CO 'TAS DO EST1 00 DE SÃO PAULO 

ANEXO RP-15-- REP1 SSI~ 1 O TERCElRO SETOR-TERMO DI!: CJl1NCIA E DE 

NOT1FlCAÇi\O -TCR 110 DE CONV11NIO 

ÓRGÃO/ENT lDADE PÚBLICA: Prefeitura Municipnl de Aguaí 

CONVENlADA: Santa Casa de Misericórdia "Dona Carolina Malheiros" 

TERMO DE CONVÊNIO Nº: OOJ/2019 

OBJETO: Fortalecim nto das ações c serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS, com aporte 

de recursos finan ce iros. 

Pelo pr ente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTE de que: 

;:i) o ajusk ac irnn rd~riclu cslmú sujeito a an<llise e julgamento p lo Tribunal ele Contas do Eswclu lk 

São Paulo. cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poclere111os ter acesso ao processo, lendo vista extraindo cópias elas ma11ifestaçõcs ele inter sse. 

Despachos e Decisões, mediante r guiar caclastrarnenlo no Sistema ele Processo Eletrôni o. conlorrnc 

dados abaixo inclicaclos, em consonância com o estabelecimento na Resolução nº 01/2011 lo TCL:.SP: 

e) além ele disponíveis no proc sso eletrônico, todos os lespachos e Decisões que vierem a ser Lo111ados. 

rclarivamenlc ao alud ido pro esso, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Podi.:r 

Lcgislativv, parte do Tribunal ele Contas do Estado ele São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da 

Lei Complementar 11º 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir ele então. 8 coniagern cios 

prazos processuais, conform regras do Cód igo ele Processo Civil ; 

d) Qualquer alleraçã ele ·nclcreço - residencial ou eletrô11ico - ou telefo111::s de contato di.:vcr:' -;.:r 

rnrn un ii.:~1dci p lo i nl ·rcssudo, pct icionando 110 processo. 

2. Uai 10-1 o , po1· NOT1F1C1 DOS parn: 

a) O acompanhamento cios atos cio processo até eu julgamento final e consequente publi ação; 

b) Se for o caso e ele nosso interesse, nos prazos e nas fonncis legais e regimentais exerc~r o direito d 

delesa, interpor recursos e o qu mais couber. 

Aguaí, 29 ele janeiro de 2019. 
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GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLlCO CONVENENTE: 
Nome: José Alexandre Pereira de Araújo 
Cargo: Prefeito 
CPF: 102.435.868-25 
RG: 21.586.420-7 
Data de Nascimento: 31 /0111972 ,,.. 
Endereço residencial comp leto: Rua Major Jacinto Elia , nº 3'A7, Vila Braga, Aguaí/SP. CEP: 13.860-
000 
E-mai 1 institucional: gab inele@aguai.sp. gov. br 
E-ma il pessoa l: j-alexand r -nrnujo@aguai. sp .g v.br 
Telefones: ( 19) 3652-2722 / ( 19) 9948699 

Nom : Sílvia Maria o 1gues Teixeira Valota 
Cargo: Secretá ria nicipal de Saúde 
CPF: 024 .979.7 -90 
RG: 8.448.944-3 
Data ele Nascimento: 11 /05/1959 
Endereço residencial completo: Av. Olinda Silveira Cruz Braga, nº 215, Pq. Interlagos, Aguaí/SP 
E-mai 1 inst itucional: uac@agua i.sp .gov. br 
E-ma il pessoa l: uac@aguai .sp.gov.br 
Te lefones: (J 9) 3653-7 l 00 _ L 17,,.. fcv 
Ass inatura: ________ ~ ____ au.w __________ _ 

1>f.!:LA ~N'f'IDADE CONVENIAOA: 

No me: Antôn io Fernandes Fi lho 
Cargo: Provedo r 
CPF: 089.913.838-15 
RG: 7.801.472 
Data ele Nasc imento: 23/ 11 / J 943 
Endereço residencial completo: Rua Antonina Junqueira, nº 137, Centro , São João da Boa Vista/SJ> 
E-mail institucional: tenente-fernandes@hotrnail.com 
E-ma il pessoal: tenen t -ferna1 cles@ hotmail.con 
Telefones: (19) "62" · 97 J 3-3 345 

Assinatura: -#.~~~úú,~~~~~LlU.C&.L.:~--------


