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 LEIS - DECRETOS - PORTARIAS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E
FINANCEIRO DA SAÚDE

Por deliberação da(s) autoridade(s) competente(s),
nos termos da legislação vigente, tornam-se públicos
os seguintes atos administrativos:

CRONOLOGIA DE PAGAMENTO
“Cumprindo as exigências do Artigo 1º da Lei Municipal
nº 5.209, de 1º de outubro de 1998, e artigo 5º da Lei
Federal nº 8.666/93, encontram-se afixadas nos Átrios
da Secretaria da Finanças e do Gabinete do Prefeito,

SECRETARIA DA SAÚDE para conhecimento publico, as justificativas dos
pagamentos que serão efetuados fora da ordem
cronológica de pagamentos ao seguintes credores:
Convênio nº: 422/2016-FMS - Favorecido: SPDM
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Processo Administrativo nº: 51637/2016
Referente: Janeiro/2017 (parcial)
Exigibilidade: 30/01/2017
Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso -
Empenho nº: 295/2017 - Valor: R$ 5.500.000,00.
Objeto: Gestão compartilhada em regime de
cooperação técnica e financeira mútua entre os
convenentes nas atividades de assistência médica,
praticados no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso.

Justificativa: Através deste Convênio estão sendo
prestados serviços médicos no Hospital Municipal
Pimentas Bonsucesso. A fal ta de pagamento
impossibilitaria a continuidade do atendimento neste
hospi tal ,  prejudicando toda a população do
município.
Convênio nº: 8822/2015- FMS - Favorecido: Fundação
do ABC
Processo Administrativo nº: 28736/2015
Referente: Janeiro/2017
Exigibilidade: 30/01/2017
Policlínica Paraíso - Empenho nº: 291/2017 - Valor:
R$ 1.973.336,02
Objeto: Gestão compartilhada em regime de

cooperação mútua entre os partícipes, e integrar o
Pronto Atendimento das Policlínicas: Paraíso, UPA São
João Lavras e Maria Dirce, na rede regionalizada e
hierarquizada de estabelecimentos de saúde que
constituem o SUS Guarulhos.
Justificativa: Através deste Convênio estão sendo
prestados serviços médicos na Policlínica Paraíso. A
falta de pagamento impossibilitaria a continuidade do
atendimento nesta unidade de saúde, prejudicando toda
a população do município.

E para constar eu, (MAURÍCIO SEGANTIN), Diretor
do Departamento de Relações Administrativas, tornei
público o presente diário Oficial.


