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Jacareí, 09 de outubro de 2018.

Presidente Lucimar Ponciano

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal de Jacareí

Assunto: Pedido de Informação nO 151/2018

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 94/9/2018-CMP, dessa Casa Legislativa, datado

de 27 de setembro de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 27 de setembro de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 151/18, de autoria do vereador Valmir do Parque

Meia Lua, venho prestar as seguintes informações :

1. Primeiramente cabe esclarecer que os casos de ortopedia são atendidos

na Santa Casa, devido ao nível de especialização e tratamento da doença ou trauma.

Em relação ao número de pacientes atendidos aos finais de semana nas

UPA's, segue:

Na UPA - Unidade de Pronto Atendimento Or.O Thelmo de Almeida Cruz são

atendidos em média de 300 (trezentos) a 400 (quatrocentos) adultos e de 200(duzentas) a

250(duzentas e cinquenta) crianças .
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Já na UPA - Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua, são

atendidos em média 150 (cento e cinquenta) a 200 (duzentos) adultos e de 20 (vinte) a 30

(trinta) crianças.

2. Cabe ressaltar que a UPA - Unidade de Pronto Atendimento tem por

objetivo atender o nível intermediário de urgências e emergências, onde realiza um

primeiro atendimento visando a estabilização dos casos e avaliando a necessidade de

encaminhamento para a Santa Casa quando se trata de atendimento de nível complexo.

2.1. O Objetivo da UPA - Unidade de Pronto atendimento não é o tratamento

especializado de traumas e doenças e sim o atendimento primário de urgências e

emergências aos usuários do SUS. Desta forma foge de suas finalidades a contratação ou

manutenção de médicos ortopedistas, não sendo objeto do contrato de prestação de

serviços do Município com a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco que prevê

apenas médicos clínicos e pediatras.

3. Na Unidade de Pronto Atendimento Dr.? Thelmo de Almeida Cruz são 97

(noventa e sete) profissionais de enfermagem sendo:

- 1 (um) enfermeiro RT (responsável técnico);

- 1 (um) enfermeiro supervisor;

- 28 (vinte e oito) enfermeiros;

- 51 (cinquenta e um) técnicos de enfermagem;

- 16 (dezesseis) auxiliares de enfermagem.

Na Unidade de Pronto Atendimento do Parque Meia Lua são 33 (trinta e trê

profissionais de enfermagem sendo:
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- 1 (um) enfermeiro RT (responsável técnico) ;

- 13 (treze) enfermeiros;

- 12 (doze) técnicos de enfermagem;

- 7 (sete) auxiliares de enfermagem.

4. Cabe ressaltar que conforme previsto no Contrato de Gestão, existente

entre a Administração Pública e a OSS Sociedade Beneficente Caminho de Damasco 

SBCD, responsável pela gestão das UPA Dr. Thelmo de Almeida Cruz e UPA Parque

Meia Lua, a contratação de profissionais é feita de acordo com a demanda , respeitando-se

o mínimo estipulado na cláusula 8a do edital de Chamamento e compete à OSS, nos

termos da cláusula 3a do Contrato de Gestão, mais especificamente nas cláusulas 3.1 .11,

3.1.12,3.1.13,3.1.27, cópia em anexo.

Respeitosamente,

J "C>~
- IZAIAS JOSE DE SANTANA

Prefeito do Munjcipio de Jacareí
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C ÁUSULA P - OBJETO

1.1. o presente CONTRATO DE GESTÃO tem por obj eto a operac ionalização da gestã o e
a execução de ações e serv iços de saúde a serem prestados pela CONTRATADA na
Unidade de Pronto Atendimento - UPA UI, local izada à Av. Dav i Hon teiro Uno, 977,
Jacarel, SP, em tem po integral, que assegu re assistência universal e 9ratuitél à
popul ação .

1.2. A execução do presente CONTRATO DE GESTÃO dar-se-á pela CONTRATAD/\, desde
que observadas todas as condições propostas pela CONTRATADA no Plano Operat ivo, no

Edital e demais dip lomas legais.

1.3. Fazem parte integ rante deste CONTRATO DE GESTÃO o Edit al de Seleção e to dos

seus Anexos, em espec ial ° Plano Operati vo aprese nta do pela CONTRATADA.

E '" 15.... -.O !) E S S E ::J

2 .1. O imóvel de propri edade do Ml!nidp:o de Jacareí referente à Unidade de Pronto
}. tend im ento - UPA Hl e os bens móvei s têm o seu uso permiti do pela CONTRATAD/,

dura nte a vi gência do presente CONTRATO DE GESTÃO.

CLÁ US UL A T ERCEIRA -- OBUGAÇÕES DA CO TRATADA

3. 1. Compromete-se a COI'JTlzATADfl. a:

3 .1.1. Prover os serv iços ora cont ratados, com pessoal adequado e cap acita do em

tod os os níveis de tra bal ho :

3.1.2. Comunicar à flscallzação do CONTRATO DE GESTÃO, por escrit o e tão logo

constatado prob lema ou a im possibilidade de execução de qualquer obr iqa çá o

cont rat ua l, para a adoção das provid ências cabíveis;

3.1.3 . Responder pelos serv iços que executa r, na forma de ato cc nvocatório e da
legislação apllcávc t:

3.1 .4 . Repara r, corriq ir. remove r, reconstruir ou subst it uir, no todo ou ern part e e às

suas ex pensas, bens ou pres tações objeto do contrato em que se verifica rem vícios , .._~,-
defeitos ou incorreções resultantes de exe cu ção irregular ou do ernpreçc ou \ I
fornecimento de mat er iais inadequados ou desconformes com as especlfica ções: .--) .

/ '1.../
3.1. 5. fvl i::ii1tei" ern estoque um rninim o de rnateria ís, peças e com pon entes ch

repo si ção regu lar e necessá rios ~l ex ecuçã o do obj ete do contrato ; /~ 1L7
I '
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3 .1.6. Manter , durante toda a duração deste contrato, em com pati bilidade com as
obr igações assum idas, as condições de habili tação e qual if icação exig idas para
partic ipação na seleção pública;

3 . 1.7. Assegurar LI organi zação, admin ist ação e gerenc iamento da Unidade de

Pronto At endimento - UPA III, objeto do presente CONTRATO DE GESTÃO, atravé s de
técnicas adequadas que permitam o desenvolvim ento da estrutura funcion al e a
rnanutenção física da re ferida unidade e de seus equi pamentos, alérn do prov imento
dos insumos (mater iais) e medicamento s necessários à ga ranti a do seu pleno

funcionamento;

3 .1.8 . Prestar os serviços de saúde que estão especi ficados nos Anexo I do Edita l, ele
acordo com o estabelecido neste COI'JTRATO DE GESTÃO e nos ex atos termos da
legislação pertinente ao SUS - Sistem a Único de Sa ú e, especial monte o disposto na

Lei nO8.080, de 19 de setembro de 1990, com observ ância dos princípios ve iculados
pela leqlslação, e em especial :

( I) Universalidade de acesso aos serviços de sa úde:

(li) Gratu idade de assistênci a, sendo vedada a cobrança em face de usuár ios ou
seus representantes, responsabtllzando-se a CONTRATAD, por cobrança indevid a

feita por seu empregado ou preposto ;

(I l l) Preservaç ão da auto nom ia das pessoas na defesa de sua inteqridade física e

moral;

(iv) Igualdade da assistê ncia à saúde, sem preconceitos ou pr iv ilégios de
qua lquer espécie ;

( v ) Direito de informação às pessoas assist ldas, sob re sua sa úde:

( v i) Dlvu lqação de info rm ações quan to ao potenci al dos serv iços de saúde e (j

sua ut ilização pelo usuário ;

(vii) Fomento dos meios para parti cipação da comunidade;

,.--- . /
(viii) Prestação dos serviços com qualidade e eficiênc ia, utilizando -se dos ) \;f
equipamentos de modo adequ ado e eficaz .

3 . . . Na prestação dos serviços descr itos no item anterior, a CO j\JTRAtJTADA~de \f.~ r Él /I~\'__/
observ ar : Y 11\

.......... , '\ \---..- -------- - - ---6- - ,.._---- ... /
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( i) Respe ito aos d ireltos dos usuários, atende ndo-os com dignidade de medo
universal e iguali tár io ;

( ii ) Manutenção da qualidade na prestação dos serv iços;

( I l f) Respei to €l decisão do usuá rio em re la ção ao cons en t imento ou recusa na

pr estação de se rv iços de sa úde, salvo nos casos de im ine nte per igo de morte ou

obriqa ção legal;

( iv) Garant ia do sig ilo dos dados e info rmações re lati vas aos usuários;

(v) Esclarecim ento dos direi tos aos usuários, qua nto aos serviços oferecidos;

(v i) Responsab il idade civ il e crl rn inal pelo risco de sua ativ idade ;

(v ii) Inserç ão obrigatória dos proced im entos a utorizados e dos medicamen tos

dispensados nos protocolo s terapêuticos estabelecidos pelas instâncias municip al,

fede ra l e estadual ;

3 .1.1 0. Apoi ar e Integrar o complexo regulado r do CONTRATANTE.

3 .1.11. Ut iliza { pa ra a cont rata ção de pessoal , critério s exclusiva me nte técnícos (:;
Incl us iv e quanto <:10 ge renc iame nto e contro le de recu rsos hu manos, obse rvai do as
norm as leg ais vi gentes, em especial as t rabalhistas e prev idenci ár ias :

3. 1.12. Seleci onar seu pessoal de forma pública, objetiva e impessoal, nos t <.oTfT10S

do regul am ento próprio a ser editado pela CONTRATADA;

3.1. 13. Contratar se rv iços de terce iros para ati vid ade s acessó rias e de apolo sempre

que necess ário, resp onsabil izando-se pelos er.car qos ca l decorren tes;

3 .1. 14. Respon sabilizar-se civi lme nte PO( qu alqu er ti po de dano causad o per seus

agentes, esp ecia lm ente materiais, morais e estéticos causad os ao CONTRATANTE ou
a terceiros, decorrentes de cu lpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou

redu zida essa res ponsabilidade pela presença de f lsca lização ou pelo

acompanhamento da execuçã o por órg ão da Admin ist raç ão;

3 .1.14.1. A CONTRATADJ\ t ambém será a exclusiva respo: s ével por eventuais
/\danos ori melas ( e relações com te rceiros, corno po r 0X81n elo, fo rneceuorcs e /

prestadores de servi ços. /1/. /\//(0
,-- --'----' -----/ (1\J,.,-.- _ . \~JC-")
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3 .1.15. A CONTRATADA é responsável por enca rgos traba lhistas, inclu sive

decorrentes de acord os, dissídios e con venções coletivas , previ denciár ios, fiscais e
comercia is or iun dos da execução do cont rato , pode ndo o CONTRATANTE, a qualquer

tem po, ex igir a com provação do cum primento de tais encargos, como con dição do

pagamento dos créd itos' da CONTRATADA ;
I I

3 . 1. 1 . Quando de ma ndada pJla C0NTRATANTE, e de comum aco rdo entre as
I

partes, colo car em operação serv iços íou un idades assist enc ia is, inclus ive o hospital

de campanha para atendíment o ~fl~ situ ações de urgência ou emergência, não

prev istos no Anexo I do Edital. Visando a presta ção dos serviços m encionados neste
: '. I

item , o CONTRATO DE GESTÃO .p·oderá ser aditado em valor e pra zo a serem
acordados entre as partes ; ['

\ :
\ '.

3 , ' .,1 7 . Adota r o sím bolo " o nome (h~s\g.nat i vo a unidade d e saúde cuj o uso lhe for

per mitido ;

3.1. 1 8 . Adm in ist ra r o imó vel e os bens móveis que tive rem o uso permitido at é sua
rest ituição ao Poder Público;

3.1 .19. A instalação de bens móveis ou imobil izados nos equ ipa nentos obj eto da

perm issão de uso , assim como as benfeitori as realizadas naqueles j ó existentes ser ão

incorporados ao patrimônio munici pal, sern possi bil idade de retenç ão OLl ret ira la sem

prévia autorização do Pode r Público:

3.1.20 . Os equipamentos e inst rumental necessário para a realiz ação dos ser vi ços

con t ra tados deverão ser mant idos pe la CONTRATADA em perfe itas condições;

3 .1.21. Os equ ipamentos, instrumentos e quaisq uer ben s permanentes, que

porven tu ra venh am a ser adq uiridos com recursos oriundos deste COr'JT ATO DE

GESTP,O ou recebidos em doaçã o pa ra instai; ç80 na unid ade, serão automa t icamente

Incorporados ao patrim ônio do 'o'ü.Jn icíp io de Jacurei ~I vendo a CO;\lT I, AU\DA

entregar ao CONTRATANTE a documenta ção necessári a ao processo de regularização

da incorporação dos referi dos bens;

3 .'1.21.1 . As aqu is ições de materiais e equ ipamentos permanentes serão
efetuad as atrav és da t ransferência de rec ursos oriu ndos deste COI\lTRATü DE

GESTÃO, est imadas no it em I nves timento da Planilha de Desp esas de Custeio e

I nvest imento. As aquisições dev erão se r inco rporadas e patrimo niadas pelo ~ ~'\jl
CONTI{ATA I\jTE, deve ndo a COi'JTI~J\TADA aprese nta r os docum entos e /'
ínro r ções pert inent es t ão logo real ize a aquisição .
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Equipam en tos Permanentes e de I nformática, através de invent ár io de todos os
eq uipa mentos exis tentes, lnforrnaudo sua loca llzação, o nome e tipo do

eq lparnent o, assim corno seu número de patrimôn io , O f"ilobi liár io, fVlateriais e

Equipamentos Permanente s e de Info rmz tlcz acqi i 'idos com recursos do
CONTRATO DE GESTÃO tam bém deve rão ser obj eto de patr im ônio pelo Órg ão
designado pelo lV1 unicípio de Ja careí :

3.1.21.3. Dev erá ser man tida na Unidade de Saúde uma ficha hlst órica com as

intervenções sofridas nos equipam ento s ao longo do tem po, espe cificando o

servi ço ex ecuta do e as peças substituídas;

3 .1.21.' . Deverão ser inform ados à CONTRAT \ I'JTE e ('l Comissão Fiscalizadora

do Contrato todos e quaisqu er deslocame ntos do fVl obil iár io, f"1 ate riais e
Equipam entos Permanentes e de Informática pa ra ou tros set ores, assim como
deve rá ser atu alizad a sua localiza ção na ficha cadast ral.

3 .1.22 . Deverão ser enviadas ao CONTRATANTE cópias de todos os contra tos de

prestação de serviços fi rmados pel a Organização Social, devi damente assinados, jó

na prestação de con tas referente ao p 'irneiro t rimestre do CONTRATO DE GESTÃO;

3 .1.23 . Rest i d'r zo Poder Pl bico o saldo dos recursos iqui os rc suí ames cios

valores repassados, em caso de rescisão dO presente CONTRATO DE GESTÃO;

3 .1.24. No caso do item anterio r, a CONTRATADA deverá t ra nsferir, integralment e, il
CONTRATANTE os íeqa dos ou doações que lhe foram des t inados, benfeitorias, bens

móveis e im obil izados instalados nos eq uipame ntos de saúde, bem corno os

exced en te s f inanceiros decor rentes da prestaçã o de serviço s de assistência à saúde

cuj o uso dos equ ípa rnent os lhe fora permiti do ;

3 .1.25, Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação pura
auditor ia do Poder Público, incl usive os seguintes com provan tes :

a ) Pagamen to de salário s a em pregados, incluíd as as ho ras ex tras devidas e
outras verbas que, em razão da percepção com hab itualldade, devam integrar os

salários ; ou a repartição das cot as, em se trata ndo de coop erat ivas, até o qu in to

di a úti l de cada mês segu inte ao ve ncim ento ou m forma est obelecida 11 0

L:s tat u to , no últ lmo caso ;

b ) Paqarnento de vale- transporte e o auxil io- alim en .a ção de seus empregados;

c) Anota ções em Carteiras de Traba lho e

empregados; e

Rua Capi tào João José de Mac edo , '122, Cent ro, Jucarul , ::;1' - Cf !' 12327-030
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) Recolhimentos dos t ributos, cont ribuições e encargos, inclu indo aqueles

rela ti v os aos empreg ados v inculados ao contrato.

3 . .26. A CONTRATADA será obrigad a a reaprese ntar él Certidão Negativa de Débito

j unto ao INSS (CND) e a Certidão Negat iva de Débitos de Tributos e Contribu ições

Federais, Cert ific ado de Regular idade do FGTS (CRF) e Certidão Negat iva de Débitos

perante a Just iça do Trabalho nos termos do Título VII-A da Consolida ção das Leis do
Trabalho, sem pre que expi rados os respectivos prazos de validade.

3 .1. 2.7 . Responsa billzu r- se inteç ralmente rel a cont rate~'J O e pagUl lento do pessoal
necessário à ex ecu ção elos serv iços in remes às at ivid ; íes \:1 CONTRATADr , ficanc o

esta corn o a única res ponsável pelo paçan ento dos encargos sociais e obr igações

trabalhistas e previ denciá rias decorrent es, respondendo integral e e, c1 usivamente,

em juízo ou fo ra dele, isent ando a CONTRATANTE de qua isque r obrigações,

presentes ou futuras;

3 .1 .28. Uma vez const atada a exist ên ía de débitos previ denciários e t rabalhistas,

decorrentes de execução do presente CONTRATO DE GESTÃO pela CONTRAn DA,

que resul t e no aj uizurnen de dernar ias jud iciais, com él inclusão do Hun icip io de

Jacareí no pa io p~ sslvo como respons ável subsid iário, o CONTRATANTE poderá reter,
das parcelas v incend as, o corr esponden te ao montante dos valores em cobran ça, q le
serã o complemen tados a qualqu er tempo com nova re tençã o em caso de

Insu fici ênc ia;

3 .1.29. A re ten ção prev ista no item anterior será realizada na data do conhecimento

pelo CONTRATANTE da ex istê ncia de den anelas j ud lcia ls, em espe ial de i.IÇi'ío

trabu ll ist a ou da veri ic a ção ela ex ist ência el e déb itos pr ev lden ' i~ r ios ou relat ivos ao

Fundo de Garanti a por Tempo ele Serviço dos ernpreqac os da CONTRATADP., para
consecução do obj eto do presente CONTRATO DE GESTÃO;

3 .1.3 0 . A retenção some nte será li berada com o t rân sito em j ulgado da decisão de

improc edência dos pedidos ou do efet ivo pagamento do títu lo ex ecutivo j udicia l ou do

débito previdenciário ou t rabalh ista pela CONTRATADA;

3 ._.3 1. Em não oco rrend o nenhuma dü~ hipót e .es previstas r os par áqrafos

ante riores a CO: 'TP!\TAf\ITE efetua rá o p ,JSjé n e l to de vido nzS demandas j udlcíals ou
-<>

dos encargos previdenciá rio s e tra bal nls tas, com ü v: ror retido , não cabendo, em y/
nenhuma hipó tese, ressarcim ento à COf\lTR.,l\TADA; .,.'

- I
3 . 1..32. Ocorrendo o térmi no elo CONTRATO DE GESTJ-\O sem qu e tenha se dado (.1 I

decisão fina l das dem andas j ud ici ais , de ações trabalh istas ou decisão final so )rre;o ,)

--~- - AL"-- \\II < ll ~ Ca plí ào Joa o Jos é C(, M :\~ e (J D. '1 22 , Cuuuo, Jacuru l, ~fJ · C e fJ \ ;' 3n-0 ;J() FOll lJ ( 1 ;~ ) 3 0 !; 6 - 9 0 1 4 / 17 0."'1,t,;e'f\ ..'J.:'.·:-> d~\/
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débito prev idenciá rio, ° va lor fi ca r.' retido e ser á pleiteado em pro cesso

adrninlstrat ivo ap és o trânsito em ju lgado e/ou o pag aI! " 1(0 a conden cão / divida:

3 .1.33. Abrir conta corrente bancá ria especifi ca no ba nco ind lcado pela Secretaria de

Saúde para movimentação dos recursos proveni en tes do presente CONTRATO DE

GESTÃO;

3 .1.34. [Vla nter em boa ordem e guarda todos os do cumentos orig ina is que

comprov em as despesas realizadas no decorrer do COI'JTRATO DE GESTÃO! e

dispon ib iliza r extra to men sal nente ao CONTR,tTI NTE;

3.1.3 . Responsz billzar-se po r todo s os ônus! encargos e ob r iga ções cc rnerciars,

fiscais! socia is, t r ib ut ár ias! ou qu aisqu er outras previ stas na lepisla ção em vig or;

3. 1. 3 6 . Não di st r ibuir, sob nenh uma forma! lucros ou resu lta dos entre seus di retores

ou em pregad os ;

3 .1.•3 7 . Enc am inhar ao COf\nTZI-\TAi\JTE para pub licaçã o 11 0 Bolet:i n Ofícb l elo

unidpio, no praz o rn: x irno de 90 (nove nta ) dias co ntados da assinatura deste

CONTRAT O DE GESTÃO, reçul am ento próprio conte \(10 os procedimentos qu e

adota rá para a contra tação de serv iços! ob ras e aqulsições necess ár ios à execu ção

do CONTRATO DE GESTÃO! bem como pa ra com p ras com em prego el e recu rsos

prov en ient es do Poder Púb lico , de forma atend er c os princíp ios consti tucionais do
caput do art. 37 da CRFB/ 88, especialmente aos da pu blicidade, im pessoalidade,

m ora lid ade e eficiência ;

3 .:1.3 . Responsabilizar-se lnteq ral rnente por d ~ os co n p rom issos assum idos

neste CONT RATO DE GESTÃO ;

3.1. - . fVlanter regi st ro atualizad o de todos os atend irnen os efetuados na Unida cie

el e Pro nto Aten di m ent o - UPA IIl, disponibi lizan d o él qualquer momento ao

CONTRATANTE e às au ditor ias do SUS, o cont role de at end trne nto cios usuários,

assim com o todos os de ma is docu mentos que comprovem a co nriabil toude e

seg ura nça do s se rviços prestados na Uni dade de Pron to Atendi nento - UP/\ 1II ;

3.1.4 . Ap resentar ao COi\J1T<.ATANTE at é o 10 0 (li a do rn '::; s segui nte! Rek tó rios

Gerenciais e Cal iprova ntes, na form a que lhe for indicada pelo COI'iTRATANTE;

3 .1.4 1. Prov idenciar e man ter atualizadas toda~ as ucenças e alvarás j unto ós '---Y
rep artições competentes, necessá rios à exe cução dos serv iço s obj eto do presente .

CONTRATO DE GESTÃO; , (~J
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3. 1. 2 . Arcar com to ia e qu alqu er dano ou pr ej uízo, de qu alq ue r 1, t ureza, causados

ao CONTRATANTE e/ ou a terceiro s, em conseq i énci a de erro, n gligencia ou

imperíci a, pr ópria ou de auxilia res que estej am sob s uo responsabilidade na

execução dos serv iços cont ratad os;

3. 1.43. Consolidar a imagem da Unidade de Pron t o Atend im ento - UPA l1I corno

centro de prestação de serviços públicos ela rede assistencial do Sis te m a Único de

Saúde - SUS, com prometi do com sua rnlssão de ate nde r às necessidades

terap êut ic: 5 dos usuários, p ima do pe é, q t alidade c. él assis t ência :

3 . _ . ..q.• Dev olver ao CONTRATANTE, após o t érmino de vig :~ lIci CJ deste CONTRATO DE

GESTÃO, toda área , equipamentos, instala ções e l ·ensílios, em per feitas condi ções

de uso, respei ta do o desgaste natura l pelo t em po t ranscorr ido, sub stituindo aqueles

que não mais su portarem rec up eração;

3.1.45. Os bens móveis permiti dos em LISO poderão ser pe rmu tados por ou tro s de

igu al ou maior v2110r, que passam o in ·e9 'él r o patri môni o do jVIUnicípic, é1i> ÓS prev ia

a /n nação e expressa au orlz a ção do COI\1TI f T \fIJTE;

3.1.4 . I mplantar, após prévia aprovação da CONTRATANTE, um modelo

normati zado de pes quisa de sat isfa ção pós- ate ndi rn snto :

3 .1 .47 . Reali zar seguimen to, an álise e ado ção de medidas de me lhoria diante das

sug est ões, qu eixas e reclamações q ue receber com respos tas CI OS usu ários, no ,JI'21 Z0

in ó imo el e 30 (trln ta) IL s úteis ;

3 . .4 . Não adotar nenhuma medida unil· ter al de ru rdanças na carteira de serv iços,

nos flu xos de ate nção consoli dados, nem na estru tura física da Unidade de Pron to

Atend imento - UPA IH, sem prévia ciência e ap rova ção do COloJTRATANTE;

3 .1.49. O bal anço e os demonst ra t ivo s tinancei ros anuais da COflJTRI\TADA devem

ser elaborados de acordo com as reçras de conta bilidad priv ada, obedecida él

legislação em vigo r ;

3 . .5 . Ao fillal ct O> cada exe rcício fi nancei ro, <.1 CO TRI\T ' D. apresenta r á ao órgã 0

superv isor a prestação de contas, con tendo, err especial , relatório de qestão ,

balanç o e demonstrati vos financeiros correspon dentes, devendo ser elaborado em

confo rm idad e com o CONTRATO DE GEST)\O e dem ais disposições norm ati vas sobre ~

a ma té ria ; \ ( "\ /
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