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45ª Exposição de Paraíba do Sul terá 
entrada franca todos os dias para a 
população

 A Secretaria Municipal de 
Turismo divulgou os nomes dos 
artistas que vão atrair centenas de 
turistas para o município de Paraíba 
do Sul, e proporcionar lazer e 
diversão para todos com a entrada 
gratuita.
 O objetivo da administração 
pública é movimentar o comércio 
local, dentro e fora da exposição, 
gerando assim uma melhoria na 

economia da cidade para 
comerciantes e barraqueiros.
A entrada será franca para que toda 
a população tenha condições de 
curtir a tradicional festa do povo. 
Foram escolhidos com muito carinho 
pela equipe de governo os nomes 
que vão abrilhantar a EXPO 2019.
 Na quinta-feira, dia 05, para 
abrir a festa, a querida cantora Aline 
Barros fará um super show e logo 

após o grupo Puro Louvor. Na 
sexta-feira o sertanejo fica por conta 
dos sucessos da dupla César Menotti 
e Fabiano, mais Renan e Rafael. No 
sábado, o grupo Só Pra Contrariar 
traz o melhor do pagode e mais 
tarde haverá a apresentação dos 
talentosos alunos do Coral Municipal 
Lucília Guimarães Villa Lobos. Para 
fechar EXPO 2019 com chave de 
ouro, a população fica com o mais 

novo sucesso da atualidade, Thiago 
Brava.
 A Exposição de Paraíba do 
Sul é um evento tradicional que é 
marcado por grandes lembranças do 
povo sul paraibano nesses 45 anos 
de edição. E esta é mais uma que 
está sendo preparada com 
dedicação da equipe para 
proporcionar igualdade e segurança 
para todos.
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ATOS DO GOVERNO

PORTARIA

PORTARIA Nº 308/2019

Institui a Comissão Permanente de 
Acompanhamento dos Contratos, 
Convênios e Termo de Colaboração 
001/2018 da Secretaria Municipal de 
Saúde de Paraíba do Sul.

O Prefeito de Paraíba do Sul no uso de 
suas atribuições legais e considerando:

1) Considerando que, segundo o art. 
30, inciso VII, da Constituição, e os 
arts. 18, inciso I, e 17, inciso III da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990, 
compete ao Município e, 
supletivamente, ao Estado, gerir e 
executar serviços públicos de 
atendimento à saúde da população, 
podendo ambos recorrer, de maneira 
complementar, aos serviços ofertados 
pela iniciativa privada, quando os 
serviços de saúde da rede pública 
forem insuficientes para garantir a 
cobertura assistencial necessária;
2) Considerando o contido no art. 16, 
inciso XIV, da Lei nº 8.080, de 1990, 
segundo o qual compete à direção 
nacional "elaborar normas para regular 
as relações entre o Sistema Único de 
Saúde - SUS e os serviços privados 
contratados de assistência à saúde";
3) Considerando a aplicabilidade aos 
Estados, aos Municípios e ao Distrito 
Federal das normas gerais da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e da 
legislação complementar, 
especialmente o que estabelecem os 
arts. 17, inciso X, 24 a 26 e 43 da Lei nº 
8.080, de 1990;
4) Considerando a Lei nº 12.101, de 27 
de novembro de 2009, que dispõe 
sobre a certificação das entidades 
beneficentes de assistência social;
5) Considerando o Decreto nº 7.237 de 
20 de julho de 2010 que regulamenta a 
Lei no 12.101, de 27 de novembro de 
2009, para dispor sobre o processo de 
certificação das entidades 
beneficentes da assistência social para 
obtenção da isenção das contribuições 
para seguridade social e dá outras 
providências.
6) Considerando a Lei nº 13.019 de 31 
de julho de 2014 que estabelece o 
regime jurídico  das parcerias entre 
administração pública e as 
organizações da sociedade civil em 
regime de mútua cooperação, para a 
consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a 
execução de atividades ou de projetos 
previamente estabelecidos em planos 
de trabalho inseridos em termo de 
colaboração e de cooperação; define 
diretrizes para política de fomento, de 
colaboração e de cooperação com 
organizações da sociedade civil; e 
altera as Lei nº 8.429 de 02 de junho de 
1992 e 9.790 de 23 de março de 1999. 
(Redação dada pela Lei nº 13.204 de 
2015)
7) Considerando a Portaria nº 
399/GM/MS, de 22 de fevereiro de 
2006, que aprova as diretrizes 
operacionais do Pacto pela Saúde, e a 

Portaria nº 699/GM/MS, de 30 de 
março de 2006, que regulamenta as 
diretrizes operacionais dos Pactos pela 
Vida e de Gestão;
8) Considerando a Portaria 
GM/MS nº. 1.721 de 21 de setembro 
de2005 que cria o Programa de 
Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais Filantrópicos no Sistema 
Único de Saúde – SUS.
9) Considerando a  Portaria SAS 
nº.635 de 10 de novembro de 2005 
que publicou  o Regulamento Técnico 
para a implantação e 
operacionalização do Programa de 
Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais Filantrópicos no Sistema 
Único de Saúde – SUS;
10) Considerando a Portaria 
GM/MS nº. 3.123 de 07 de dezembro de 
2006 que homologa o Processo de 
Adesão ao Programa de 
Reestruturação e Contratualização dos 
Hospitais Filantrópicos no Sistema 
Único de Saúde (SUS);
11) Considerando a Portaria 
MS/GM nº 1034 de 05 de maio de 2010 
que dispõe sobre a participação de 
forma complementar das instituições 
privadas com ou sem fins lucrativos de 
assistência à saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS;
12) Considerando a Deliberação 
CIB-SUS-RJ nº 982 de 09/07/2010 que 
aprova as diretrizes para a contratação 
de serviços assistenciais no âmbito do 
SUS do Estado do Rio de Janeiro;
13)  Considerando a  Portaria nº 
3.410, de 30 de dezembro de 2013 que 
estabelece as diretrizes para a 
contratualização de hospitais no 
âmbito do Sistema Único de Saúde 
(SUS) em consonância com a Política 
Nacional de Atenção Hospitalar 
(PNHOSP).
14) Considerando a necessidade 
de formalização da relação entre 
prestadores de serviços assistenciais 
em saúde e gestores;
15) Considerando  a vinculação 
dos recursos financeiros do Fundo 
Municipal de Saúde de  Paraíba do Sul  
ao estabelecimento de metas 
quantitativas e qualitativas e a 
necessidade de acompanhamento e 
avaliação  das metas e Indicadores 
pactuados nos contratos e convênios 
firmados entre os prestadores de 
serviços de saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde de Paraíba do Sul ;
16) Considerando que o Hospital 
Nossa Senhora da Piedade de Paraíba 
do Sul  é uma instituição filantrópica e 
sem fins lucrativos e está  sob gestão 
municipal desde 2009, nos termos do 
Contrato nº 001/2009 e Termo de 
Colaboração  decorrente da Lei 
Municipal nº 3334 de 26 de janeiro de 
2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica instituída a Comissão 
Permanente de Acompanhamento dos 
Contratos, Convênios e Termo de 
Colaboração 001/2018  da Secretaria 
Municipal de Saúde de Paraíba do Sul,  
composta pelos seguintes membros :

Representantes da Secretaria 
Municipal de Saúde:

� Maria Adelaide Pereira Cordeiro
� Luiz Augusto Teixeira de Abreu
� Taísa Bitencur Soares
� Welerson Salgado de Castro
� Lidiane do Nascimento Pontes
� Gisele Maria Silva de Queiroz

Representantes do Hospital Nossa 
Senhora da Piedade:
� Jeisan Bernardes Aguiar
� Ilma Bastos Mendonça
� Ricardo Pessoa Martelo de Souza
� Tais de Oliveira Lelis

Representantes do Conselho Municipal 
de Saúde
� Luis Eduardo Amorim Ramos

Art. 2º - São atribuições da Comissão:
I - acompanhar os resultados internos, 
visando à segurança, efetividade e 
eficiência na qualidade dos serviços; 
II - avaliar o cumprimento das metas e 
a resolutividade das ações e serviços 
por meio de indicadores 
quali-quantitativos estabelecidas no 
instrumento formal de 
contratualização;
III - avaliar a satisfação dos usuários e 
dos acompanhantes; 
IV - participar dos processos de 
avaliação estabelecidos pelos gestores 
do SUS; V - realizar auditoria clínica 
para monitoramento da qualidade da 
assistência e do controle de riscos; 
VI - monitorar a execução 
orçamentária e zelar pela adequada 
utilização dos recursos financeiros 
previstos no instrumento formal de 
contratualização;
VII- avaliar o cumprimento das metas 
quali-quantitativas e físico-financeiras;
VIII - avaliar a capacidade instalada; 
IX - readequar as metas pactuadas, os 
recursos financeiros a serem 
repassados e outras que se fizerem 
necessárias; 
X- propor os Termos de Referência 
para a contratualização de serviços 
complementares privados;
XI- Apresentar Relatórios Gerenciais 
do acompanhamento da  execução  
dos Contratos e respectivos Planos 
Operativos , sugerindo os descontos, a 
serem definidos pelo Gestor, caso  não 
ocorra o cumprimento das metas 
pactuadas no POA.
Parágrafo Único -  Os descontos 
levarão em consideração as críticas 
(glosas) ocorridas no processamento 
da produção no SIA e SIHD, serviços 
não cadastrados no CNES, erros de 
CBO e FPO.
XII- Propor Plano Operativo em 
conformidade com as necessidades 
identificadas pelo setor de 
planejamento e disponibilidade de 
recursos.
Art 3º - A existência da comissão de 
acompanhamento não impede nem 
substitui as atividades próprias do 
Sistema Nacional de Auditoria (federal, 
estadual e municipal);
Art 4º - A Comissão de 
Acompanhamento se reportará ao 

Gestor da Saúde, devendo sugerir  
alterações nos Planos Operativos dos 
Contratos/Convênios nos casos de 
descumprimento de metas, 
mecanismos de compensação,  ou , 
ainda, do extrapolamento das metas e 
valores contratados , em 
conformidade com a legislação 
vigente e disponibilidade de recursos;
Art  5º -  Esta Portaria entrará em vigor 
na data de sua publicação, e fica 
revogada disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E 
CUMPRA-SE.

Paraíba do Sul, 20 de agosto de 2019.

Alessandro Cronge Bouzada
Prefeito Municipal 
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DECRETOS

DECRETO Nº.: 1.739/2019
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c nos 
Incisos II e IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de Vinte de dezembro de 2018,

DECRET A:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$405.538,79 
(quatrocentos e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e setenta e nove 
centavos), para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do 
Anexo I, para a(o) PREFEITURA MUNICIPAL, Fundo Municipal de Assistência 
Social e Fundo Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$204.955,03 (duzentos e quatro mil, novecentos e 
cinquenta e cinco reais e três centavos) para atender o Anexo I, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I 
do Art. 4º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo 
Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$30.132,38 (trinta mil, cento e trinta e dois reais e trinta e 
oito centavos) para atender o Anexo II, serão provenientes de anulação(ões) 
parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 
c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Os recursos de R$170.451,38 (cento e setenta mil, quatrocentos e 
cinquenta e um reais e trinta e oito centavos) para atender o Anexo III, serão 
provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso II 
do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de 
março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo 
Anexo.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, rovogadas as  
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 30 de julho de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO
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DECRETO Nº.: 1.741/2019
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAÍBA DO
SUL, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no Inciso I do Art. 4º. c/c nos 
Incisos II e IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 de vinte de dezembro de 2018,

DECRET A:

Art. 1º - Fica aberto o crédito suplementar na importância de R$731.121,39 
(setecentos e trinta e um mil, cento e vinte e um reais e trinta e nove centavos), 
para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do Anexo I, II e III 
para a(o) Prefeitura Municipal, Fundo Municipal de Assistência Social e Fundo 

Municipal de Saúde.

Art. 2º - Os recursos de R$138.527,60 (cento e trinta e oito mil, quinhentos e vinte 
e sete reais e sessenta centavos) para atender o Anexo I, serão provenientes de 
anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso I do Art. 4º. da Lei 
nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) 
dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 3º - Os recursos de R$18.639,30 (dezoito mil, seiscentos e trinta e nove reais e 
trinta centavos) para atender o Anexo II, serão provenientes de anulação(ões) 
parcial(ais) e de igual valor, nos termos do Inciso IV do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 
c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) 
orçamentária(s) constante(s) do mesmo Anexo.

Art. 4º - Os recursos de R$573.954,49 (quinhentos e setenta e três mil, novecentos 
e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) para atender o Anexo III, 
serão provenientes de anulação(ões) parcial(ais) e de igual valor, nos termos do 
Inciso II do Art. 5º. da Lei nº 3.519/2018 c/c Art. 43, § 1º, item III da Lei nº 4.320 de 
17 de março de 1964, na(s) dotação(ões) orçamentária(s) constante(s) do mesmo 
Anexo.

Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, rovogadas as  
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO, em 05 de agosto de 2019.

ALESSANDRO CRONGE BOUZADA
PREFEITO 
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