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Poder Executivo

Atos Administrativos
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Convênios
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EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE
CONVÊNIO Nº 003/2021
PROCESSO - 3908/2022
MUNCÍPIO DE ÁGUAS DE LINDÓIA, pessoa jurídica
de direito público interno, inscrita no CNPJ nº
46.439.683/0001-89, com sede na Rua Professora Carolina
Froes, nº 321, Centro, Águas de Lindóia – SP, representado
neste ato pelo Sr. Gilberto Abdou Helou, Prefeito Municipal,
portador do RG nº 14.538.207-2 SSP-SP e do CPF nº
059.066.458-10 e pela Sra. Maria Teresa Macedo de Ávila
Ferraz, Secretária Municipal de Saúde, portadora do RG nº
12.238.930-X SSP/SP e do CPF nº 492.922.937-53.
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO –
HOSPITAL SÃO CAMILO – ÁGUAS DE LINDÓIA, entidade
ﬁlantrópica inscrita no CNPJ nº 60.975.737/0094-50, com
sede na Rua Santa Catarina, nº 158, Bairro Centro, Águas
de Lindóia, representado neste ato pela seu Presidente o
Sr. João Batista Gomes de Lima, portador do RG nº
36.704.233-2 SSP/SP e CPF nº 153.620.588-51.
OBJETO: Majoração do valor do Termo de Convênio nº
03/2021 para reajuste de valor de plantões dos
proﬁssionais da retaguarda médica.
VALOR DO AJUSTE: R$ 180.616,50 (cento e oitenta
mil, seiscentos e dezesseis reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA: 01/08/2022 a 31/12/2022
DATA DA ASSINATURA: 01.08.2022
Águas de Lindóia/SP, em 01 de agosto de 2022.
GILBERTO ABDOU HELOU
Prefeito do Município de Águas de Lindóia
...........................................................................................................
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ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE DE 29 DE JUNHO DE 2022.
Aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de dois
mil e vinte e dois, às 9 horas, aconteceu na Câmara
Municipal de Águas de Lindóia, situada na Rua Professora
Carolina de Froes Mendes, nº351 a reunião ordinária do
Conselho Municipal de Saúde e estavam presentes os
seguintes conselheiros: Eliel Marcos Fernandes, Maria
Teresa Macedo de Ávila Ferraz, Miriam Maria Rielli,
Cristiane de Oliveira Barbeiro, Larissa Casqué Rodrigues,
Sabrina de Azevedo e Souza Netto, Janaina de Sousa Pirani,
Josiane Batista Rodrigues, Cintia de Souza, Maria Satiko
Kamashiro, Vera Benedita de Souza Ferreira, Dione A.
Medeiros Borges Pereira Ana Clara Martins e Paulo Pereira
das Neves, além dos convidados: Vereadora Andréia
Dahdal, Gabriela Ribeiro Goes Bozvoliev e Wander Luis
Tavares de Mira. A lista de presença integra a presente Ata.
I- A reunião foi iniciada pelo Presidente do CMS Sr. Eliel
Marcos Fernandes com a leitura da Ata da reunião ordinária
de 25 de maio de 2022 que foi aprovada por unanimidade.
II- Na sequencia foi passado a palavra para o Coordenador
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da Atenção Básica da Secretaria Municipal de Saúde Sr.
Wander Luis Tavares de Mira que explicou que a Prestação
de Contas referente ao primeiro quadrimestre de 2022 foi
aprovada ad referendum, pois a Audiência Pública não foi
transmitida online. E realizou a apresentação da Prestação
de Contas das Ações e Serviços de Saúde referente ao
primeiro quadrimestre de 2022 que após a explanação e
esclarecimentos foi referendada pelos conselheiros sua
aprovação ocorrida em 31 de maio de 2022. III – Dando
continuidade, Sr. Wander apresentou as informações
referentes ao enfrentamento da pandemia Covid-19, sendo
que até o momento o município contabiliza 5.280 (cinco mil
duzentos e oitenta) casos conﬁrmados de Covid-19, sendo
124 (cento e vinte e quatro) casos em isolamento, 2 (duas)
internações hospitalares e 5.091 (cinco mil e noventa e um)
casos recuperados. Sobre a vacinação foram aplicadas um
total de 48.188 (quarenta e oito mil cento e oitenta e oito)
doses, sendo 17.600 (dezessete mil e seiscentas) primeiras
doses, 16.656 (dezesseis mil seiscentos e cinquenta e seis)
segundas doses, 13.444 (treze mil quatrocentos e quarenta
e quatro) doses adicionais e 488 (quatrocentos e oitenta e
oito) dose única. IV – Após a apresentação o presidente
passou a palavra para a colaboradora da Secretaria de
Saúde Sra. Miriam Maria Rielli para a explanação sobre a
entrada de recursos ﬁnanceiros vinculados até o dia 24 de
junho de 2022. Foi informado que de Recursos Federais
para a Assistência Farmacêutica o valor total foi de R$
36.007,14 (trinta e seis mil sete reais e quatorze centavos)
sendo seis parcelas de R$ 6.001,00 para a aquisição de
medicamentos. Para Vigilância em Saúde, despesas
diversas, o valor total recebido foi R$ 27.542,86 (vinte e
sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis
centavos), sendo recebido entre janeiro a junho seis
parcelas de R$ 3.504,48 (três mil quinhentos e quatro reais
e quarenta e oito centavos) e uma parcela única de R$
6.515,98 (seis mil quinhentos e quinze reais e noventa e
oito centavos) para utilização em material de consumo e
serviços. Para ações em Vigilância Sanitária o valor total
recebido foi de R$ 6.000,00 (seis mil reais) sendo seis
parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais) para utilização em
material de consumo/serviços e material permanente. Para
a Atenção Primária – Programa de Informatização o valor
total recebido foi R$ 18.700,00 (dezoito mil e setecentos
reais) sendo cinco parcelas de R$ 3.400,00 (três mil e
quatrocentos reais) mais uma parcela de R$ 1.700,00 (mil e
setecentos reais) para utilização de insumos e serviço de
informática. Para a Atenção Primária (ações estratégicas) o
valor total recebido foi de R$ 27.900,00 (vinte e sete mil e
novecentos reais) sendo seis parcelas de R$ 4.650,00
(quatro mil seiscentos e cinquenta reais) para utilização
com materiais de consumo e serviços. Para a Atenção
Primária - agentes comunitárias o valor recebido foi de R$
55.800,00 (cinquenta e cinco mil e oitocentos reais) sendo
seis parcelas de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais)
utilizado com a folha de pagamento das agentes
comunitárias. Ainda com a Atenção Primária, Captação
Ponderada o valor total recebido foi de R$ 511.912,04
(quinhentos e onze mil e novecentos e doze reais e quatro
centavos) sendo seis parcelas médias de R$ 85.318,67
(oitenta e cinco mil trezentos e dezoito reais e sessenta e
sete reais) para a utilização com materiais de consumo e
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serviços. Com Atenção Primária – Desempenho – o valor
total recebido foi de R$ 80.558,94 (oitenta mil quinhentos e
cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), sendo
seis parcelas médias de R$ 13.426,49 (treze mil
quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta e nove
centavos) para utilizar com materiais de consumo e
serviços. Para a Média e Alta Complexidade (MAC) o valor
total foi de R$ 898.444,98 (oitocentos e noventa e oito mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e oito
centavos), sendo seis parcelas de R$ 149.740,83 (cento e
quarenta e nove mil setecentos e quarenta reais e oitenta e
três centavos) para utilização com materiais de consumo/
serviços/ pagamento de pessoal e transferência ao
Hospital. Com Recursos Federais – enfrentamento Covid-19
para a Assistência Farmacêutica o total recebido foi de R$
5.719,44 (cinco mil setecentos e dezenove reais e quarenta
e quatro reais sendo seis parcelas de R$ 953,24
(novecentos e cinquenta e três reais e vinte e quatro
centavos) utilizado para a aquisição de medicamentos. Já
para procedimentos MAC/SAES (Secretaria de Atenção
Especializada à Saúde) o valor foi de R$ 3.000,00 (três mil
reais) sendo uma parcela única para repasse ao Hospital
São Camilo de Águas de Lindóia. Com a Atenção Primária –
SAPS (Secretaria de Atenção Primaria à Saúde o valor foi R$
29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais) em uma
parcela única para pagamento de serviços/CONISCA. Para
Procedimentos MAC – SAES (Secretaria de Atenção
Especializada á Saúde o total recebido foi de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais) em parcela única para
utilização com repasse ao Hospital São Camilo Águas de
Lindóia. O município recebeu também um montante
referente a emenda parlamentar/MAC do deputado Baleia
Rossi no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para
repasse ao Hospital São Camilo mediante plano de
trabalho. Além dessa, recebeu emenda parlamentar/ MAC
do deputado Alexandre Frota no valor de R$ 250.000,00
duzentos e cinquenta mil reais), e foi utilizado R$
216.722,00 (duzentos e dezesseis mil setecentos e vinte e
dois reais) para repasse ao Hospital São Camilo e R$
33.278,00 (trinta e três mil duzentos e setenta e oito reais)
para pagamento de serviços prestados pelo CONISCA.
Outra emenda parlamentar/ PAB recebida foi do deputado
Roberto Alves no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
que foi utilizada para aquisição de material permanente.
Sra. Miriam apresentou também o Projeto para Aquisição de
Material Permanente, explicando que esse projeto foi
elaborado para a obtenção de equipamentos com saldos
remanescentes de projetos anteriores direcionados ás
unidades de saúde e CAPS referentes aos anos de 2011 a
2020, e tem como justiﬁcativa a utilização de um saldo
orçamentário de R$ 76.975,85 (setenta e seis mil
novecentos e setenta e cinco reais e oitenta e cinco
centavos) visando suprir a renovação de equipamentos,
móveis e eletrodomésticos para as unidades de saúde e
CAPS. Esse projeto necessita da deliberação do CMS para
ser utilizado e após sua apresentação foi aprovado por
unanimidade. VI- Em seguida, o presidente passou a
palavra para a Sra. Larissa Casqué, Diretora Administrativa
do Hospital São Camilo Águas de Lindóia que relatou que
recentemente procurou a Secretaria Municipal de Saúde
com a preocupação da perda de médicos que realizam a
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retaguarda hospitalar, pois citou que atualmente o hospital
paga cerca de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais)
por plantão de 24 horas enquanto outras cidades da região
estão pagando R$ 1200,00 (mil e duzentos reais) por isso
estão perdendo proﬁssionais para outros hospitais e a mão
de obra médica está escassa. Logo, solicitou que a partir de
agosto Águas de Lindóia e Lindóia façam um reajuste de
21,35% para o hospital. A Secretaria de Saúde, Dra. Maria
Teresa explicou que ainda será necessário avaliar essa
solicitação com o setor ﬁnanceiro da prefeitura, mas que
acredita ser importante que o CMS esteja ciente dessa
questão ainda que não seja deﬁnitiva. VII- Na sequência, a
conselheira Cristiane Barbeiro, informou que a conselheira
Gema Carmelino Camilo solicitou o seu desligamento do
CMS alegando que não pode participar das reuniões devido
ao horário e para sua substituição será chamada a próxima
inscrita no segmento dos usuários, Sra. Andrea Franco
Monteiro, representante da União Central Brasileira da
Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma vez que a suplente da
Sra. Gema, Sra. Fabiana Marques não tomou posse e
informou não ter interesse em ser conselheira. Nesse
momento, os conselheiros aprovam por unanimidade a
indicação da Sra. Andrea como conselheira de saúde. VIIdando continuidade, o presidente questionou os presentes
sobre alguma demanda e a conselheira Cintia de Souza
perguntou sobre a retomada das atividades presenciais do
CAPS e a Secretaria de Saúde, Dra. Maria Teresa esclareceu
que a diﬁculdade para o retorno das atividades está na
alimentação ofertada aos pacientes, uma vez que nenhuma
empresa ofereceu serviço para o município e a Secretaria
segue na busca de uma empresa para o preparo das
refeições. Não havendo mais assuntos a serem tratados, o
presidente ﬁnalizou reunião parabenizando os proﬁssionais
da saúde e do hospital pelo serviço prestado à população.
Lavro a presente Ata que depois de lida e achada
conforme, vai devidamente assinada por mim, Cristiane de
Oliveira Barbeiro e pelo presidente do Conselho Municipal
de Saúde.
...........................................................................................................
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SABF – SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E
FISIOTERAPIA DE
ÁGUAS DE LINDÓIA/SP
CNPJ – 59.007.088/0001-16 I.E. -ISENTA
PRAÇA DR. FRANCISCO TOZZI, Nº 01 – BAIRRO –
CENTRO
CEP:13.940-000 - ÁGUAS DE LINDÓIA –SP
FONES (19) -3824-1435 OU 3924-9222
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Considerando o valor estimado de R$ 9.500,00 (Nove
mil e quinhentos Reais), a existência de dotação
orçamentária, bem como parecer do Procurador Jurídico e
demais documentos que guarnecem o presente,
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AUTORIZO a formalização de contrato com a empresa
PAULO HENRIQUE TAVEIRA, visando à Contratação de
Empresa Especializada visando a prestação de serviços e
mão de obra no ramo de pintura e restauração e
acabamento geral, em todo gradil de ferro em torno do
Balneário.
DESCRIÇÃO :
Ref. Prestação de Serviços de Mão de Obra de
pintura geral e restauração de todo o gradil de ferro
em torno do Balneário.
Encaminhar o presente Despacho ao Setor de
Licitações para a formalização de contrato, e, em trânsito
direto ao Departamento de Finanças para empenho e
demais formalidades nos termos da lei.
PUBLIQUE – SE
Atenciosamente,
Águas de Lindóia, 29 de Julho de 2022
Rogério Brasil Rizzo
Diretor Administrativo do SABF
SABF – SERVIÇO AUTÔNOMO DE BALNEOTERAPIA E
FISIOTERAPIA DE
ÁGUAS DE LINDÓIA/SP
CNPJ – 59.007.088/0001-16 I.E. -ISENTA
PRAÇA DR. FRANCISCO TOZZI, Nº 01 – BAIRRO –
CENTRO
CEP:13.940-000 - ÁGUAS DE LINDÓIA –SP
FONES (19) -3824-1435 OU 3924-9222
CONTRATANTE: SABF – SERVIÇO AUTONOMO DE
BALNEOTERAPIA E FISIOTERAPIA
EXTRATO DE CONTRATO :
PROCESSO Nº 042/2022
CONTRATO Nº 012/2022
OBJETO: Contratação de Empresa Especializada
visando a prestação de serviços e mão de obra no ramo de
pintura e restauração e acabamento geral, em todo gradil
de ferro em torno do Balneário, pelo período estipulado no
Contrato, por meio da DISPENSA nº 009/2022 que
integram este termo, independentemente de transcrição,
para todos os ﬁns e efeitos legais.
DESCRIÇÃO :
Ref. Prestação de Serviços de Mão de Obra de
pintura geral e restauração de todo o gradil de ferro
em torno do Balneário.
CONTRATADA : “ PAULO HENRIQUE TAVEIRA ”
VALOR: R$ 9.500,00 ( Nove mil e quinhentos
reais)
DATA DA ASSINATURA: 29 / 07 / 2022.
VIGENCIA: de até 30 ( trinta) dias da assinatura
do CONTRATO
DIRETOR DO SABF: ROGÉRIO BRASIL RIZZO
ÁGUAS DE LINDÓIA, 29 de Julho de 2022.
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todos os interessados que se encontra aberto o PREGÃO
PRESENCIAL Nº 01/2022. Objeto: Contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de
assessoria técnica administrativa para realização de
Concurso Público, incluindo planejamento,
organização, realização das provas, resposta a
recursos,
classiﬁcação
do
Concurso
Público,
orientação a Câmara em relação às publicações e
acompanhamento geral relativos aos tramites legais
deste processo para o preenchimento das vagas
existentes no quadro de servidores da Câmara
Municipal de Águas de Lindóia, nos termos do ANEXO I
– DESCRIÇÃO DO OBJETO do presente Edital.
Encerramento (credenciamento e entrega dos
envelopes Nº 01 – Proposta e Nº 02 – Documentação) das
09h00min até as 09h30min do dia 19/08/2022. Sessão
de abertura: a partir das 09h45min. Período de
Disponibilização do Edital: De 08/08/2022 até
18/08/2022.
Disponibilização: Sede da Câmara Municipal, sito a Rua
Profª Carolina Fróes, 351, Centro, Águas de Lindóia - SP,
mediante o recolhimento de R$ 15,00 (quinze reais) ou
gratuitamente por meio do site da Câmara Municipal
https://transparencia.cmaguasdelindoia.sp.gov.br/licitacao/
?ent=61092 Informações pelo telefone(19)3824-9999, no
horáriocomercial, exceto aos sábados, domingos, feriados e
pontos facultativos. As datas acima se referem aos dias
úteis e em que haja expediente na Câmara Municipalde
Águas de Lindóia, quer seja, excluindo-se os sábados,
domingos, feriados e pontos facultativos – Eduardo
Rezende Zucato – Presidente.
...........................................................................................................
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EXTRATO
1º TERMO ADITIVO – CONTRATO Nº 03/2022
PROCESSO Nº 11/2022
Dispensa de Licitação art. 24, I, Lei Federal8.666/93
CONTRATANTE: Câmara Municipal de Águas de Lindóia.
CONTRATADO: Y.F.C. Construções Ltda
ASSUNTO: Acréscimo na prestação de serviços de
execução de obras de reforma no Plenário da Câmara
Municipal.
DATA: 27/07/2022
VIGÊNCIA: Até 24/08/2022
VALOR: R$ 2.582,79(dois mil quinhentos e oitenta e
dois reaise setenta e nove centavos).
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0101.1.0101
4.4.90.51.00- Obras e Instalações.
...........................................................................................................
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A Câmara Municipal de Águas de Lindóia comunica a
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