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SECRETARIA DOS NEGOCIOS JURIDICOS 

TERMO ADITIVO N°   002/2020 

TERMO ADITIVO AO CONVENIO PMCB N°   
001/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DO 
MUNICIPIO DE CAPAO BONITO E A 
ASSOCIAcA0 BENEFICENTE SANTA CASA DE 
MISERICORDIA DE CAPAO BONITO. 

Pelo presente instrumento, os abaixo-
assinados, de um lado a Prefeitura Municipal de Capao Bonito 
SP, Estado de sao Paulo, neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal Senhor MARCO ANTONIO CITADINI, brasileiro, casado, 
portador da Cedula de Identidade RG n°  13.599.551-6 e do CPF n°   

• 072.114.408-05, residente e domiciliado nesta cidade, doravante 
denominado simplesmente PREFEITURA e, de outro lado, a 
AssociAcko BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CAPAO 
BONITO, CNPJ n°  46.886.149/0001-10, inscrita no CREMESP sob n°  
04140, com enderego na cidade de Capao Bonito, na Rua Auta de 
Camargo Lirio, n°  51, Centro e com estatuto arquivado no 
Cartario de Registro de Pessoas Juridicas da Comarca de Capao 
Bonito-SP, em 08 de janeiro 2004, sob n°  678, no protocolo "A", 
Entidade Hospitalar, neste ato representada por seu Provedor, 
Senhor MASARU ISHIHARA, portador da Cedula de Identidade RG 
W.67.46.98H e do CPF n°  486.253.108-34, residente e 
domiciliado, nesta cidade, doravante denominada CONVENIADA, bem 
como participando como representante da Secretaria Municipal de 
SaUde a Senhora ANA FERNANDA DE MELLO DE OLIVEIRA LIMA CESAR, 
Secretaria Municipal de SaUde, portadora da Cedula de 
Identidade RG n°  24.704.836-7 e do CPF n°  144.935.628-11, 
residente nesta cidade de Capao Bonito, doravante denominada 

• como SECRETARIA, tendo em vista o que dispoe sobre a 
Constituigao Federal, em especial os seus artigos 196 e 
seguintes; a Constituigao Estadual, em especial os seus artigos 
218 e seguintes; as Leis n°  8080/90 e 8142/90, a Lei Federal n°  
8666/93 e alteragoes posteriores, Leis Municipais n° s: 
4.508/2018 e 4.645/2019, Protocolado n°  3410/1/2020 e demais 
disposigoes legais e regulamentares aplicaveis a especie, tem 
entre si, justo e acordado, o presente Termo Aditivo ao 
Convenio n°  001/2018 (de acordo com o § 4°  da Clausula Setima e 
Clausula Decima Sexta), na forma e nas condigoes estabelecidas 
nas clausulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO REPASSE  
Tendo em vista o Officio n°  81/2020, da 

Secretaria Municipal de SaUde (Fls. 03 do Processo n°  
3410/1/2020) e a Portaria n°  2.060/2019, do Ministerio da Sande 
(fls.04 - Proc. n°  3410/2020) e vigente convenio, conforme art. 
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1°  da Lei Municipal n°  4.645/2019, a PREFEITURA, por este 
instrumento efetua o repasse a CONVENIADA, sob o titulo, 
informado pela Secretaria Municipal de Saude, de "incremento 
temporario do Limite Financeiro da Assistencia de Media e Ata 
Complexidade (MAC), a que se refere a Portaria Ministerial n°  
2.060, de 02/08/2019" e Emenda Parlamentar de Proposta n°  
36000272997201900. 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E N°   DE PARCELAS  
0 valor do repasse é de R$ 200.000,00 

(duzentos mil reais), em parcela Unica, conforme Fls. 03 e 
Plano de Trabalho de Fls. 09/12. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA RATIFICACAO 
Ficam mantidas todas as demais disposigOes 

e Clausulas do Convenio firmado entre as partes, em 28 de 
setembro de 2018, mac, afetadas pelas alteragoes introduzidas 
por este instrumento. 

CLAUSULA QUARTA - DO FORO 

As partes elegem o Foro do Municipio de 
Capao Bonito, para dirimir questOes oriundas do presente TERMO 
ADITIVO e que nao puderem ser resolvidas pelas partes e pelo 
Conselho Municipal de Saude. 

E por estarem as partes de acordo com os 
termos deste Aditivo, firmam-no em 03 (tres) vias de igual 
teor e forma para um Unico efeito, na presenga de 02 (duas) 
testemunhas, abaixo assinadas. 

Bonito, 23 de abril de 2020. 

 

 

MASARU ISHIHARA 
Provedor 

ANA FERNAND DE MEL DE' LIVEIRA LIMA CESAR 
Secre ria Municipal de Sande 

RG 14°   ?° 
RG N°   

 

  

2 



PECEBI 

01.1 z 

SANTA CASA 
DE CAPAO BONITO 
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Capao Bonito, 01 de abril de 2020. 
Officio n° 0154/2020 

Ao 
Excelentissimo Senhor: 
MARCO ANTONIO CITADINI 

• DD. Prefeito Municipal de 
Capao Bonito SP 

• 

Prezado Senhor Prefeito: 

E notavel que esta cada vez mais dificil para as 
Santas Casas e hospitais beneficentes cumprirem seu papel social. A maioria dos 
seus hospitals utiliza mais de 90% da capacidade no atendimento gratuito, embora a 
legislacao exija apenas 60%. Hoje, algumas ja fecharam as portas e muitas estao 
diminuindo o numero de atendimentos para o SUS como forma de atenuar o deficit 
operacional. Quando urn hospital deixa de atender urn paciente do SUS nao o faz 
porque nao é vantajoso, mas porque nao é possivel. 

Os filantropicos permitiram a criacao do SUS, uma 
das maiores conquistas sociais do Brasil, ja que o Estado nao dispunha a epoca, e 
nao dispoe hoje, de uma estrutura capaz de suportar a universalizacao da 
assistencia. Para vencer esse obstaculo a administracao publica estabeleceu urn 
acordo corn a rede beneficente, que colocou seus hospitais a disposicao do projeto. 
Essa parceria publico-privada é a espinha dorsal do SUS e o colapso das Santas 
Casas e Hospitals Beneficentes coloca em risco todo o funcionamento do sistema. 0 
centro do problema é a defasagem da tabela de procedimentos do SUS. No geral, o 
deficit é de 40%, ou seja, para cada R$ 100,00 gastos os hospitais recebem R$ 
60,00. E isso ocorre ha anos, minando aos poucos a sobrevivencia dos filantropicos. 
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Mesmo dentro deste quadro a Santa Casa de 
Capao Bonito tern atuado no seu objetivo de prestar servigos em saude a populagao 
de Capao Bonito e Ribeirao Grande, garantindo acesso aos servigos de saude. 
Atualmente mais de 95% de seus atendimentos sao realizados pelo SUS, 
anualmente o numero de atendimentos realizados no Pronto Socorro é de 
aproximadamente 60 mil pessoas, o que represents de urn modo geral a totalidade 
da populagao dessas duas cidades sendo atendidas na Santa Casa. •  Como ja apresentado acima os repasses realizados 
pelo SUS nao sao suficientes para custear os servigos realizados gerando urn deficit 
financeiro que vem se acumulando nos Oltimos anos, deixando a Santa Casa num 
quadro de dificuldades financeiras e administrativas, conforme pode ser observado 
no Balango Patrimonial desta Entidade, encerrado em 31/12/2019, onde apresentou-
se urn deficit da Entidade no valor de R$ 66.564,28. Todos esses fatores implicam 
diretamente na fungao social da instituigao na cidade, pois tal situagao obriga o 
hospital a limitar seu quadro de funcionarios, deixando de ser urn instrumento 
gerador de emprego na cidade e implicando diretamente nos servigos que o hospital 
oferece a comunidade. 

Diante desse cenario, temos buscado nossa 
sobrevivencia em todos os segmentos, e uma das possibilidades que 
encontramos é vir a presenga de vossa Excelencia, solicitar que se destine a 

• 
Santa Casa de Misericordia de Capao Bonito, o valor de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), visando a execugao de Convenio para Custeio — Folha de 
Pagamento, Encargos e Prestagao de Servigos Medicos, a serem aplicados em 
favor do pacientes internados pelo SUS na Entidade, conforme piano de 
trabalho em anexo. 

Informamos ainda que o valor supra-citado, tern por 
objeto o incremento do Teto de Media e Alta Complexidade, atraves da transferencia 
de recursos financeiros destinados a Associagao Beneficente Santa Casa de 
Misericordia de Capao Bonito, oriundas de emenda parlamentar federal, oferecida 
pelo Deputado Fderal GENINHO ZULIANI. 

Contando corn a especial atengao e compreensao 
de Vossa Excelencia ao exposto, agradecemos e na oportunidade apresentamos 
nossas saudagoes. Corn a ajuda de todos é possivel fazer cada vez mais. 
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Atenciosa manta, 

MASARU ISHIHARA 
(Provedor) 

Associacao Beneficente Santa Casa de Miseric6rdia de Capao Bonito • 

• 
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