
DECRETO 3453/2006
“Regulamenta o Termo de Parceria a ser
celebrado entre a Prefeitura de São Sebastião e o
Instituto PROMUR – Programa Multidisciplinar
de Reabilitação objetivando a conjunção de
esforços para o desenvolvimento de serviços
médicos especializados em
Otorrinolaringologia.”

Dr. JUAN  MANOEL  PONS  GARCIA,  Prefeito  de  São Sebastião,  no
exercício  de  suas  atribuições  legais  e  nos  termos  da  Lei  Orgânica do Município,

D  E  C  R  E  T  A:

Artigo 1º - Considerando o disposto nos artigos 1º e 2º da Lei n.º
1749/2005, o Termo de Parceria a ser celebrado entre a Prefeitura de São Sebastião e o
Instituto PROMUR – Programa Multidisciplinar de Reabilitação para desenvolvimento de
serviços médicos especializados em otorrinolaringologia passa a ser regulamentado pelo Termo
de Parceria, Anexo I - Plano de Trabalho, Anexo II - Ficha de Programação Orçamentária e
Anexo III - Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, partes integrantes deste Decreto.

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução do presente Decreto
correrão por conta da dotação orçamentária n.º 11164 – 02.11.01 – 3.3.50.43.75
10.301.1009.2323.0000.

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

São Sebastião,   1      de junho de 2006.

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação data supra.
AGDC/dsc



TERMO DE PARCERIA

“TERMO DE PARCERIA que entre si celebram
o Município de São Sebastião e o Instituto
PROMUR – Programa Multidisciplinar de
Reabilitação, objetivando a conjunção de
esforços para o desenvolvimento de serviços
médicos especializados em
Otorrinolaringologia.”

Por este instrumento de Termo de Parceria, o partícipe Município de São Sebastião, com sede
na Rua Sebastião Silvestre Neves, 214, Centro, CNPJ n.º 46.482.832/0001-92, representada
neste ato na forma de sua Lei Orgânica, pelo Excelentíssimo Senhor Dr. Juan Manoel Pons
Garcia, portador da cédula de identidade com RG n.º 8.558.092 e do CPF/MF n.º 000.958.618-
07, doravante denominado PREFEITURA, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, e do
outro lado a entidade Instituto PROMUR – Programa Multidisciplinar de Reabilitação, pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ n.º 57.354.086/0001-78, qualificada como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, conforme consta no processo MJ n.º
08000.005633/2001-13 e do despacho da Secretaria Nacional de Justiça de 20/04/2001,
publicado no Diário Oficial da União de 24/04/2001, com sede na Av. Leôncio de Magalhães,
n.º 750, Jardim São Paulo, São Paulo - SP, neste ato representada por seu Diretor Presidente,
Dr. EDSON CARLOS MIRANDA MONTEIRO, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade com RG n.º 6.310.621-8 - SSP/SP e do CPF n.º 977.742.788-34, doravante
denominado simplesmente OSCIP, têm entre si, justo e acordado o presente TERMO DE
PARCERIA, com fundamento na Constituição Federal, artigos 194 a 200, Lei n.º 9.790/99,
regulamentada pelo Decreto n.º 3.100/99, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8666/93 e
alterações, Lei Municipal n.º 1749/2005, mediante as cláusulas a seguir especificadas.

CLAÚSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.0) O presente Termo de Parceria tem por objeto a conjunção de esforços para
desenvolvimento de serviços médicos especializados em Otorrinolaringologia, onde se aplicam
consultas ambulatoriais, exames, procedimentos e cirurgias na área médica indicada nesta
cláusula e de acordo com o Anexo I – Plano de Trabalho e Anexo II – Objetivos e Metas.



CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES COMUNS DOS PARTÍCIPES

2.0) Para a execução do presente Termo de Parceria, os partícipes obrigam-se mutuamente,
dentro das respectivas responsabilidades, a proporcionar apoio técnico, administrativo,
financeiro e operacional, às atividades desenvolvidas em função deste Termo.

Parágrafo único: Obrigam-se ainda os partícipes a:
I - Aceitar, cumprir e fazer a cumprir a legislação, as normatizações e instruções

técnicas e administrativas de cada um dos partícipes e das instâncias gestoras do SUS/SP;
II - Planejar, desenvolver e programar ações para a consecução do objeto deste Termo

de Parceria;
III - Proporcionar a integração dos recursos físicos e humanos necessários à execução

dos serviços, por meio de estabelecimento de protocolos e fluxo de referência e contra-
referência.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

3.0) A PREFEITURA, para operacionalização dos serviços, objeto deste Termo de Parceria,
obriga-se por meio do presente termo a:
I - Analisar minuciosamente o Plano de Trabalho elaborado anualmente pela OSCIP, para
execução dos serviços a serem desenvolvidos, aprovar, propor alterações e fiscalizar sua
execução;
II – Referenciar a OSCIP a demanda pelas atividades previstas no Anexo II – Objetivos e
Metas, por meio do sistema de regulação da Secretaria Municipal de Saúde;
III - Repassar a OSCIP, por meio de depósito em conta específica para este Termo de Parceria,
recursos financeiros, até o décimo dia do mês subseqüente ao cumprimento dos itens previstos e
delimitados no Anexo II – Objetivos e Metas;
IV – Dar apoio técnico à OSCIP;

Parágrafo único: Eventualmente, a PREFEITURA poderá ceder equipamentos para a
realização de serviços específicos, em casos de ocorrência de problemas técnicos nos
equipamentos previstos no item 2 da Infra-estrutura e Recursos Humanos – Anexo I – Plano de
Trabalho, estritamente pelo tempo necessário para seu reparo técnico, por prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos, ou em tempo superior, desde que devidamente justificado.
V – Indicar 2 (dois) membros para comporem a comissão de acompanhamento prevista na
cláusula 5ª, sendo que 1 (um) dos membros deverá ser referendado de acordo com a o parágrafo
1º da cláusula 5ª.



CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA OSCIP

4.0) Para a consecução do objeto deste Termo de Parceria, a OSCIP obriga-se, na forma e
limites previstos nos Anexos I e II e respectivos Termos Aditivos, a:
I - Garantir a execução das atividades previstas nos Anexos I – Plano de Trabalho e II –
Objetivos e Metas, de acordo com a demanda referenciada, prevista na cláusula 3ª, inciso II;
II - Colocar à disposição os recursos humanos previstos no Anexo I – Plano de Trabalho, para
o bom desenvolvimento dos serviços e ações que constituem objeto do presente Termo de
Parceria;

§ 1º - Em face do estabelecido neste Termo de Parceria, não decorrerá vínculo
empregatício entre a PREFEITURA e o pessoal contratado pela OSCIP;

§ 2º - É de responsabilidade integral da OSCIP, o recolhimento de encargos de natureza
trabalhista e previdenciária, referentes aos recursos humanos utilizados na execução do objeto
deste Termo de Parceria, decorrentes do ajuizamento de eventuais demandas judiciais, bem
como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
instrumento.
III - Alocar, nos locais em que se desenvolverão os serviços, os recursos materiais previstos no
item 2 da Infra-estrutura e Recursos Humanos – Anexo I – Plano de Trabalho, tais como bens
móveis, imóveis, materiais permanentes, equipamentos e demais utensílios necessários para a
execução do Plano de Trabalho, visando ao atingir o objeto estabelecido na Cláusula Primeira
deste Termo de Parceria, responsabilizando-se pela sua manutenção e funcionamento.

§ 1º - Na eventualidade de cessão de equipamentos pela PREFEITURA, a OSCIP
responsabilizar-se-á pela guarda, manutenção e conservação dos mesmos;

§ 2º - Cessando, por qualquer motivo, os efeitos deste Termo de Parceria, a
PREFEITURA será imediatamente reintegrada na posse dos bens patrimoniais
disponibilizados para o desenvolvimento dos serviços objeto deste Termo de Parceria.
IV – Apresentar todas as atividades realizadas em cada mês, nos limites previstos no Anexo II –
Objetivos e Metas, até o primeiro dia útil do mês subseqüente, por meio de BPA – Boletim de
Produção Ambulatorial ou outro meio determinado pela Divisão de Avaliação e Controle da
Secretaria Municipal da Saúde;
V - Avaliar e propor medidas de atualização no ambiente tecnológico em otorrinolaringologia;
VI - Implantar e gerenciar os programas especificados no Anexo I - Plano de Trabalho;
VII – Manter estrutura administrativa no Município;
VIII – Proceder a identificação dos profissionais envolvidos, mediante a inserção de logotipo
da OSCIP e PREFEITURA no jaleco e crachá utilizados;
IX – Indicar conta corrente para realização dos pagamentos dos serviços prestados;
X – Indicar 2 (dois) membros para comporem a comissão de acompanhamento prevista na
cláusula quinta.
XI - Publicar, no Boletim Oficial do Estado de São Paulo, no prazo máximo de trinta dias,
contado da assinatura deste Termo de Parceira, regulamento próprio contendo os



procedimentos que adotará para a contratação de obras e serviços, bem como para compras
com emprego de recursos provenientes do Poder Público, observando-se os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência;

Parágrafo único: Esse regulamento deverá ser encaminhado à PREFEITURA,
acompanhado de extrato de sua publicação.
XII - Publicar no Boletim Oficial do Estado de São Paulo, até o dia 28 de fevereiro de cada ano,
extrato da execução física e financeira, de acordo com modelo constante do Anexo II do Decreto
3.100, de 30 de junho de 1999;
XIII – Indicar o responsável pela administração dos recursos recebidos.

CLAUSULA QUINTA – DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

5.0) As partícipes deverão constituir uma comissão de acompanhamento, composto por 2 (dois)
membros representando a PREFEITURA e 2 (dois) membros indicados pela OSCIP, os quais
se reunirão periodicamente, visando ao acompanhamento da execução e as eventuais
adequações do plano de trabalho anual, devendo emitir relatório conclusivo a ser encaminhado
à Secretaria Municipal da Saúde da PREFEITURA.

§ 1º - Dos membros da PREFEITURA, 1 (um) membro será indicado pelo COMUS,
referendado em reunião daquele, dentre seus representantes do segmento “usuários”.

§ 2º - A comissão de acompanhamento, ao tomar conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela
organização parceira, dará imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério
Público, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 3º - Havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública,
a comissão representará ao Ministério Público, à Advocacia-Geral da União, para que
requeiram ao juízo competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o
seqüestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas
consubstanciadas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e na Lei Complementar nº 64, de 18 de
maio de 1990.

CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

6.0) Pela execução das atividades previstas no Anexo I – Plano de Trabalho e no Anexo II –
Objetivos e Metas, a PREFEITURA estimou o valor global de R$ 10.581,69 (dez mil,
quinhentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos), a ser repassado à OSCIP de acordo
com o cumprimento das metas mensais previstas no Anexo II – Objetivos e Metas.

 § 1º - A PREFEITURA, no processo de acompanhamento e supervisão deste Termo de
Parceria, poderá recomendar a alteração de valores, que implicará a revisão das metas



pactuadas, ou recomendar revisão das metas, o que implicará a alteração do valor global
pactuado, tendo como base o custo relativo, desde que devidamente justificada e aceita pelos
PARCEIROS, de comum acordo.

§ 2º - Os recursos repassados pela PREFEITURA à OSCIP, enquanto não utilizados,
deverão sempre que possível ser aplicados no mercado financeiro, devendo os resultados dessa
aplicação serem revertidos exclusivamente à execução do objeto deste Termo de Parceria.

§ 3º - Será adotada exclusivamente como parâmetro para reajuste, a tabela SIA-SUS e
SIH-SUS vigente, não cabendo qualquer questionamento pela OSCIP quanto aos critérios
utilizados pelo Ministério da Saúde para sua elaboração ou revisão.

§ 4º - A previsão de receitas e despesas a serem realizadas no cumprimento do objeto
deste instrumento está consignada no Anexo I – Plano de Trabalho.

§ 5º - Será responsável pelo projeto e administração dos recursos financeiros o Diretor
Presidente da OSCIP, atualmente exercida pelo Dr. Edson Carlos Miranda Monteiro.

CLÁUSULA SETIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

7.0) As despesas decorrentes deste Termo de Parceria correrão por conta da Dotação
Orçamentária nº 11164 – 02.11.01 – 3.3.50.43.75 10.301.1009.2323.0000, próprias do
orçamento vigente, suplementadas se necessário.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

8.0) A OSCIP elaborará e apresentará à PREFEITURA prestações de contas anuais sobre a
totalidade das operações patrimoniais, seus resultados, o adimplemento do seu objeto e de todos
os recursos e bens de origem pública recebidos mediante este TERMO DE PARCERIA, até 28
de fevereiro do exercício subseqüente e a qualquer tempo por solicitação da PREFEITURA.
§ 1º - A OSCIP deverá entregar à PREFEITURA a Prestação de Contas para o período
compreendido entre 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, instruída com os seguintes
documentos:

I - relatório anual de execução do objeto deste Termo de Parceria, contendo
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;

II - demonstração de resultados do exercício;
III - balanço patrimonial;
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos;
V - demonstração das mutações do patrimônio social;
VI - notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário;
VII - demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto,

oriundos dos recursos recebidos da PREFEITURA, bem como, se for o caso, demonstrativo de



igual teor dos recursos originados da própria OSCIP e referentes ao objeto deste TERMO DE
PARCERIA, assinados pelo contabilista e pelo responsável pela OSCIP;

VIII - extrato da execução física e financeira publicado de acordo com modelo constante
do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999 e o previsto na cláusula 4ª, Inciso XII.
§ 2º - Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas constantes dos
demonstrativos contábeis previstos no parágrafo primeiro deverão ser arquivados na sede da
OSCIP por, no mínimo, cinco anos, separando-se os de origem pública daqueles da própria
OSCIP.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

9.0) O presente Termo de Parceria vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante acordo por escrito entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO

10.0) O presente Termo de Parceria poderá ser rescindido, durante o prazo de vigência, por
mútuo consentimento ou unilateralmente por qualquer dos partícipes, mediante manifestação,
por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
§ 1º - No caso de ocorrência de perda de qualificação de Organização da Sociedade Civil de
Interesse Público, este Termo poderá ser rescindido unilateralmente pela PREFEITURA;
§ 2º – A OSCIP obriga-se a repassar a PREFEITURA todas as informações de que então
disponha sobre o objeto deste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES

11.0) Qualquer alteração do presente Termo de Parceria ou das formas de sua execução
descritas no Anexo I - Plano de Trabalho, será registrado em simples apostila, dispensando-se a
celebração de Termo Aditivo, exceto quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos
valores definidos na cláusula 6ª.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.0) O presente instrumento será publicado de acordo com o Anexo I do Decreto nº 3100/99,
no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Boletim Oficial da PREFEITURA, no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados da data de sua assinatura.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

13.0) As partes acordam como competente para dirimir toda e qualquer divergência relativa a
este Termo de Parceria, o Foro da Comarca de São Sebastião, abrindo mão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

Estando as partes justas e acordadas, firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas instrumentais, para que surta seus jurídicos
e legais efeitos.

São Sebastião, 1 de junho de 2006.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO
Dr. Juan Manoel Pons Garcia

Prefeito

Instituto PROMUR – Programa Multidisciplinar de Reabilitação
Dr. Edson Carlos Miranda Monteiro

Diretor Presidente

TESTEMUNHAS:

__________________________________
Dr. Antonio Guilherme D. de Carvalho

RG: 1.232.550 – SSP/PR

__________________________________
Deusdedeth Pereira

RG:18.014.347-5 – SSP/SP



ANEXO I
 PLANO DE TRABALHO

INTRODUÇÃO

O Instituto PROMUR – Programa Multidisciplinar de Reabilitação é organização de Terceiro
Setor qualificada como OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Lei
Federal 9.790/99, que busca, com trabalho profissionalizado, viabilizar ações de transformação
na sociedade. Essas organizações trabalham em regime de parcerias que viabilizam legítimas
contratações de trabalhadores para atividades em diversas prioridades dos governos com
verbas alocadas que dificilmente poderiam ser aplicadas em circunstâncias que se confrontam
com a lei de responsabilidade fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000); esse
processo tem grande transparência por estar em conformidade e sujeito ao controle do
Ministério Público e dos Tribunais de Contas. O Instituto PROMUR se enquadra no diferente
paradigma na nova “Lei das Oscips” que profissionaliza a entidade social para a busca do
atendimento concreto das demandas com a visão de uma atividade profissional responsável,
competente e de resultados. Atuamos em diversas áreas públicas, mas neste documento focamos
nossa proposta numa questão de saúde pública específica que é o atendimento da especialidade
de Otorrinolaringologia no Município de São Sebastião, litoral norte do Estado de São Paulo,
dentro do escopo e das demandas da rede pública municipal.

JUSTIFICATIVA
Serviço de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial

A otorrinolaringologia no Brasil tem superioridade técnica em relação a muitos países e
igualdade científica face aos maiores centros do mundo. Os Estados Unidos da América do
Norte tem a maior comunidade científica da especialidade do mundo; somos a segunda em
tamanho e em produção científica, graças à operosidade de muitos médicos
otorrinolaringologistas ligados a serviços de ensino da especialidade com o apoio da
Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Temos nos agregado
a novas profissões no contexto das ações de saúde pertinentes às doenças
otorrinolaringológicas e cérvico-faciais, criando atendimentos aos usuários com visão
interdisciplinar para maiores avanços e grandes conquistas.

A criação de um serviço de otorrinolaringologia integrado, com ensino e completa assistência,
oferecerá à população do Município de São Sebastião o melhor nessa área, para todos
universalmente, com trabalho integrado às diversas profissões de saúde e às diferentes
especialidades médicas da rede pública, sempre com forte sintonia com os demais profissionais



de saúde. Temos o objetivo de implantar curso de aperfeiçoamento médico em
otorrinolaringologia, em operação desde 1986 na cidade de São Paulo, curso oficial
credenciado pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial.
Com o treinamento de médicos residentes, o serviço possuirá as características da busca
constante pela atualização e pela responsabilidade ao enfoque da formação técnica e do
atendimento humanizado à população.

PROPOSTA

Propomos projeto de criação de um completo serviço de otorrinolaringologia em parceria com
a Prefeitura Municipal de São Sebastião, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde,
para responder à grande demanda dessa especialidade insuficientemente atendida na rede
pública da cidade.

O atendimento ambulatorial poderá ocorrer em salas disponíveis dentro da rede pública, ou, na
indisponibilidade de espaço, em ambulatório próprio a ser providenciado e organizado pelo
Instituto PROMUR. As cirurgias com internação deverão ser realizadas, de acordo com a
devida infra-estrutura, nas dependências do Hospital de Clínicas de São Sebastião.

O Instituto PROMUR terá equipe médica para os atendimentos ambulatoriais, cirúrgicos e para
o pronto atendimento em otorrinolaringologia, 24 horas por dia, todos os dias.

Temos o objetivo de atender a demanda em otorrinolaringologia do Município de São Sebastião
e região, implantando um serviço qualificado, somando-se ao que muito já tem sido feito pelo
poder público em equipamentos e atendimentos fonoaudiológicos. Buscaremos atender à
aspiração da Secretaria de Saúde do Município de São Sebastião, com o que estamos totalmente
sintonizados, de ter a referência da DIR em otorrinolaringologia para o Litoral Norte de São
Paulo e parte do Vale do Paraíba, incrementando recursos para o custeio de procedimentos que
já estão implantados na rede municipal.

ATIVIDADES ASSISTENCIAIS

Capacidade Atual
 Consultas: 1.200 – mês / 14.400 – ano;
 Cirurgias ambulatoriais: 400 – mês / 4.800 – ano;
 Diagnose: 500 – mês / 6.000 – ano;
 Terapias especializadas: 50 - mês / 600 – ano;
 Cirurgias não-ambulatoriais: 100 – mês / 1.200 – ano.



Carga Horária

1 – Ambulatório: 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira: das 08 às 18 horas e sábado, das
08 às 12 horas;
2 - Centro Cirúrgico: 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira: das 14:00 às 18:00 horas;
3 – Pronto Atendimento, Urgência e Emergência: 24 horas, com acionamento via telefone.

INFRA-ESTRUTURA E RECURSOS HUMANOS

1. Recursos Humanos:
 05 médicos, sendo: 01 coordenador e 04 assistentes;
 03 médicos residentes, credenciados pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia

e Cirurgia Cérvico Facial;
 02 fonoaudiólogos com treinamentos nas áreas: audiologia, labirintologia, educação de

deficiente auditivo e reabilitação vocal;
 01 técnico ou auxiliar de enfermagem;
 01 funcionário na área administrativa;
 02 recepcionistas;
 01 funcionário de serviços gerais.

2. Infra-estrutura:
 Audiômetro;
 Imitanciômetro;
 Processamento auditivo;
 Material para audiometria condicionada;
 Eletronistagmógrafo;
 Telescópios rígidos de 30º e 70º;
 Fibroscópio flexível;
 Fonte de laringoestroboscopia.
 02 Consultórios de atendimento, contendo os seguintes equipamentos.

- 01 Aspirador;
- 01 Lavador de ouvidos;
- 01 Cadeira para exames;
- 01 Fonte de Luz;
- Instrumental semiológico variado.

 01 Laboratório de dessecação.
 Sala de curativos equipada.
 Salas para exames complementares, contendo:

- Cabine, Audiômetro, Imitanciômetro, Eletronistagmógrafo;
- Equipamento e Vídeo-Endoscopia;
- 01 Microscópio cirúrgico.



 Centro Cirúrgico – Santa Casa:
- Anestesia geral infantil e adulto;
- Microscópio, aspirador, fonte de luz, endoscópio, câmera de vídeo, videocassete,
gravador, DVD, instrumental cirúrgico completo (por caixas específicas).

O instrumental cirúrgico da Santa Casa será complementado, nesta parceria, pelo material do
Instituto PROMUR.

ATIVIDADES

Todos os procedimentos ambulatoriais, de diagnose invasiva, de cirurgia ambulatorial e os
procedimentos cirúrgicos de maior porte, respeitarão as tabelas SIA/SUS e SIH/SUS para
otorrinolaringologia.

CUSTO DO PROJETO

Os valores repassados pelo poder público serão de acordo com as tabelas de honorários
ambulatorial, cirúrgico, de procedimentos especializados, diagnose e terapias especializadas do
SIA/SUS e SIH/SUS vigente para otorrinolaringologia, dentro das reais necessidades de
cobertura assistencial para a população do município, de acordo com as Portarias nº 1101/GM
de 12 de junho de 2002 e nº 1258/GM de 09 de julho de 2002.

A previsão de receitas e despesas a serem realizadas no cumprimento do objeto deste
instrumento é o discriminado abaixo:

P R E V I S Ã O  D E  D E S P E S A S

Item Valores (R$)

Aluguéis 1.800,00

Despesas Administrativas (água, luz, telefone, monitoramento, etc.) 1.450,00

Material de Consumo 500,00

Material Médico Ambulatorial 2.000,00

Honorários Médicos 6.000,00



Recursos Humanos (Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Serviços
Gerais, Recepcionista + Encargos Sociais) 3.250,00

Totais 15.000,00

PREVISÃO DE RECEITAS

Item Valores (R$)

Receita PREFEITURA 10.581,69

Observações: Os valores apresentados são estimativos e, eventual diferença negativa entre
receitas e despesas, deverá ser compensada pela OSCIP mediante implementação de saúde
suplementar sem prejuízo do atendimento à demanda originária do SUS.

RESULTADOS A SEREM ATINGIDOS

Atualmente não existe série histórica com relação a oferta de serviços no município, objeto deste
Termo de Parceria. As metas pactuadas foram estimadas com base na Portaria GM/MS
1101/2002, com o acréscimo de aproximadamente 20% (vinte por cento), considerando ser a
portaria de caráter nacional e o Município possuir características próprias.

A avaliação de desempenho, inicialmente será em caráter quantitativo, uma vez que o Município
não possui outros parâmetros, sobretudo de caráter qualitativo.

A estimativa inicial para os primeiros meses de vigência deste Termo de Parceria é que seja
atingido 85% (oitenta e cinco por cento) das metas mensais previstas no Anexo II – Objetivos e
Metas, com aumento gradual até atingirmos 100% (cem por cento).

À medida que os serviços estiverem em execução, será iniciado processo de avaliação
qualitativa, a ser submetido à apreciação da Comissão de Acompanhamento deste instrumento.

Instituto PROMUR – Programa Multidisciplinar de Reabilitação
Dr. Edson Carlos Miranda Monteiro

Diretor Presidente



ANEXO II

OBJETIVOS E METAS
OBJETIVOS METAS

CRONOGRAMA
ANUAL

CRONOGRAMA
MENSALGRUPO /

PROCEDIMENTO DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO

 QTDE VALOR TOTAL QTDE VALOR
TOTAL

       

GRUPO 07 - CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS        
       

PROCED 0701227 CONSULTA EM
OTORRINOLARINGOLOGIA R$   7,55  6.000 R$ 45.300,00  500  R$ 3.775,00

       
SUBTOTAL GRUPO 07   6.000  R$ 45.300,00  500  R$ 3.775,00

       
GRUPO 08 - CIRURGIAS AMBULATORIAIS        

       
PROCED 0800000 CIRURGIAS AMBULATORIAIS R$  19,63  3.000  R$ 58.890,00  250  R$ 4.907,50

       
SUBTOTAL GRUPO 08   3.000  R$ 58.890,00  250  R$ 4.907,50

       
GRUPO 17 - DIAGNOSE EM OTORRINOLARINGOLOGIA        

       
PROCED 1708110 PROVA DE SCHWABACH (DIAPASÃO) R$   1,37  96 R$        131,52  8 R$      10,96
PROCED 1708111 PROVA DE WEBER (DIAPASÃO) R$   1,37 96 R$        131,52 8 R$      10,96
PROCED 1708112 PROVA DE RIME (DIAPASÃO) R$   1,37 96 R$        131,52 8 R$      10,96
PROCED 1708207 ELETROCOCLEOGRAFIA R$   3,86 192 R$        741,12 16 R$      61,76

PROCED 1708212
TESTES VESTIBULARES
OTONEUROLÓGICOS –
VECTONISTAGMOGRAFIA

R$   3,86 600 R$     2.316,00 50  R$   193,00

PROCED 1708213
TESTES VESTIBULARES
OTONEUROLÓGICOS –
VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA

R$   3,38 600 R$     2.028,00 50 R$    169,00

PROCED 1708214 PROVA DE LOMBARD R$   1,37 144 R$        197,28 12 R$      16,44
PROCED 1708215 PROVA DE STENGER R$   1,37 144 R$        197,28 12 R$      16,44
PROCED 1708216 AUDIOMETRIA TIPO VAN BEKELY R$   6,00 192 R$     1.152,00 16 R$     96,00

PROCED 1708217 AUDIOMETRIA VOCAL COM MENSAGEM
COMPETITIVA (SSI, SSW) R$   2,34 192 R$        449,28 16 R$     37,44

PROCED 1708218 TESTES VESTIBULARES COM OU SEM
ELETROMIOTAGMOGRAFIA R$   2,34 144 R$        336,96 12 R$      28,08

PROCED 1708301 OLFATOMETRIA - PROVA DE DOERFLER
– STEWART R$   1,37 144 R$        197,28 12 R$      16,44

PROCED 1708302 GUSTOMETRIA R$   1,37 144 R$        197,28 12 R$      16,44
PROCED 1708303 ELETROGUSTOMETRIA R$   1,37 144 R$        197,28 12 R$      16,44

PROCED 1708304 TESTE DE HILGER PARA PARALISIA
FACIAL R$   1,37 300 R$        411,00 25 R$      34,25



Observações: O valor unitário para o grupo 08 – Cirurgias Ambulatoriais foi estimado pela
média dos valores unitários de cada tipo de cirurgia ambulatorial, devendo-se observar os tetos
financeiros estimados para o grupo.

PROCED 1708305 ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA
PARALISIA FACIAL R$   3,86 300 R$     1.158,00 25 R$      96,50

PROCED 1708306 PESQUISA DE PARES CRANIANOS
RELACIONADOS R$    1,37 96 R$        131,52 8 R$      10,96

PROCED 1708307 METODO DE PROETZ- POR SESSAO R$   1,37 96 R$        131,52 8 R$      10,96
PROCED 1708401 AVALIAÇÃO VOCAL R$   1,37 600 R$        822,00 50 R$      68,50

PROCED 1708402 ANALISE DO PADRAO VOCAL ATRAVÉS
DE LABORATORIO DE VOZ R$   1,37 600 R$        822,00 50 R$      68,50

PROCED 1708403 EXAME MORFO-FUNCIONAL DE ORGAO
FONO-ARTICULATORIO R$   1,37 96 R$        131,52 8 R$      10,96

PROCED 1708406 EXAME DE PRAXIS DA FALA R$   1,37 96 R$        131,52 8 R$      10,96

PROCED 1708410 EXAME NEUROPSICOMOTOR
EVOLUTIVO R$   1,37 96 R$        131,52 8 R$      10,96

SUBTOTAL GRUPO 17   5.208 R$   12.274,92 434 R$ 1.022,91

GRUPO 19 - TERAPIAS ESPECIALIZADAS –
OTORRINOLARINGOLOGIA       

       

PROCED 1910101 LARINGOSCOPIA DIRETA COM
DILATAÇÃO PARA ESTENOSE R$  29,41  48  R$ 1.411,68  4  R$    117,64

PROCED 1910102 LARINGOSCOPIA DIRETA PARA EXÉRESE
DE NÓDULO/PAPILOMA R$  30,07  48  R$ 1.443,36  4  R$    120,28

PROCED 1910103 LARINGOSCOPIA DIRETA PARA EXÉRESE
DE PÓLIPO R$  33,51  48  R$ 1.608,48  4  R$    134,04

PROCED 1910104 LARINGOSCOPIA DIRETA PARA
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO R$  29,41  48  R$ 1.411,68  4  R$    117,64

PROCED 1910201 LARINGOSCOPIA DIRETA COM
MICROSCOPIA P/ EXÉRESE PÓLIPO R$ 29,41  48  R$ 1.411,68  4  R$    117,64

PROCED 1910202
LARINGOSCOPIA DIRETA COM
MICROSCOPIA P/ NÓDULO OU
PAPILOMA

R$ 22,42  48  R$ 1.076,16  4  R$     89,68

PROCED 1910301 LARINGOSCOPIA PARA RETIRADA DE
NÓDULO/PAPILOMA COM LASER R$ 22,42  48  R$ 1.076,16  4  R$     89,68

PROCED 1910302 LARINGOSCOPIA PARA RETIRADA DE
PÓLIPO COM LASER R$ 22,42  48  R$ 1.076,16  4  R$     89,68

       
SUBTOTAL GRUPO 19   384  R$ 10.515,36  32  R$    876,28

       
TOTAIS   14.592 R$ 126.980,28 1.216 R$ 10.581,69



ANEXO III
RELATÓRIO DE IMPACTO FINANCEIRO

Com a finalidade de atender o disposto na Lei Complementar nº 101/2000, art. 16, inciso I e §
2º, Art. 17, foi apurada a seguinte estimativa de impacto orçamentário-financeiro:

PROGRAMA: 1003 – ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
AÇÃO GOVERNAMENTAL: 2014  – Atendimento Médico em Especialidades

Descrição Configuração Valor

ATUAL
Especialidade
atendida na rede
pública

• Atendimento em prédios próprios;
• 01 médico;
• 01 fonoaudióloga;
• Serviço disponibilizado: somente consultas em

otorrinolaringologia;

R$    14.714,00

R$    14.714,00
PROPOSTA
Manutenção do
serviço atual e
celebração de Termo
de Parceria com
OSCIP

• Manutenção do serviço atual

• Atendimento em clínica própria da OSCIP;
• 05 médicos, sendo 01 coordenador e 4

especialistas;
• 03 médicos residentes;
•  02 fonoaudiólogos;
•  01 técnico ou auxiliar de enfermagem;
• 01 funcionário da área administrativa;
• 01 funcionário de serviços gerais.

R$     10.581,69

IMPACTO MENSAL R$    10.581,69

Justificativa: A  Secretaria Municipal de Saúde oferece atualmente, na especialidade de
otorrinolaringologia, apenas consultas ambulatoriais, e ainda de forma deficitária, devido à
existência de apenas um especialista.

Existem dificuldades com relação à  produção de exames diagnósticos e terapêuticos e a sua
continuidade,  incluindo as cirurgias eletivas e emergenciais na área, inexistentes no momento.

O grande avanço pode ser proporcionado pela implantação de um serviço integrado de
otorrinolaringologia e fonoaudiologia, e não somente ações isoladas, como as que ocorrem
atualmente.



O Termo de Parceria com a OSCIP contribuirá para o aumento da qualidade e resolutividade
nessa especialidade, bem como numa relação custo-benefício favorável ao Município,
proporcionado também pelo valor a ser pago por cada procedimento, tendo como parâmetro a
tabela SIA-SUS e SIH-SUS.

Com a finalidade de atender o disposto na Lei Complementar nº 101/2000,  art. 16, inciso II,
fica consignado que o aumento da despesa é compatível com a Lei Orçamentária Anual, o Plano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Estimativa de Impacto orçamentário-financeiro:

Exercício 2006

Impacto Orçamentário

Despesa prevista para o Termo de Parceria / mês R$             10.581,69
Despesa prevista para o Termo de Parceria – Junho a
Dezembro/2006 – 7 meses R$             74.071,83

Despesa fixada / ano                             conf. LOA 2006 R$    231.130.000,00
Despesa prevista para o Termo de Parceria – Junho a
Dezembro/2006 – 7 meses R$             74.071,83

Impacto Orçamentário 0,0320%

Impacto Financeiro

Receita estimada / ano                             conf. LOA 2006 R$    234.000.000,00
Despesa prevista para o Termo de Parceria – Junho a
Dezembro/2006 – 7 meses R$             74.071,83

Impacto Financeiro 0,0316%



Exercícios 2007 e 2008

Impacto Orçamentário

ANO 2007 2008
Despesa fixada / ano           conf. PPA
2006-2009 R$  250.000.000,00 R$  258.000.000,00

Despesa prevista para o Termo de
Parceria / ano R$         133.329,29 R$         133.329,29

Impacto Orçamentário 0,0533% 0,0517%

Impacto Financeiro

ANO 2007 2008
Receita estimada / ano       conf. PPA
2006-2009 R$  250.000.000,00 R$  258.000.000,00

Despesa prevista para o Termo de
Parceria / ano R$         133.329,29 R$         133.329,29

Impacto Financeiro 0,0533% 0,0517%
Projeção aumento: em 2007, 5% (cinco por cento) e 2008 inalterado.


	PREVISÃO DE RECEITAS

