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D E S P A C H O 

PROCESSO:  00022969.989.18-5 

CONVENENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPA 

CONVENIADA:  SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TUPA (CNPJ 

72.547.623/0001-90) 

INTERESSADO:  JOSE RICARDO RAYMUNDO 

ASSUNTO:  ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

DO CONVÊNIO 3.146/2018 de 22/03/2018. OBJETO: 

Constitui objeto do presente convênio integrar a 

CONVENIADA à rede regionalizada e hierarquizada de 

estabelecimentos de saúde que constituem o Sistema Único 

de Saúde - SUS, de modo a caracterizá-la, para os serviços 

pactuados no Plano de Trabalho que integra o Termo de 

Convênio, como um polo de atendimento em saúde que 

garanta aos usuários atenção integral, humanizada e de 

qualidade à saúde, em ação conjunta a ser desenvolvida 

entre o MUNICÍPIO, por meio da Secretaria Municipal de 

Saúde, e a CONVENIADA, repassando-lhe, em 

contrapartida, a subvenção social autorizada pela Lei 

Municipal n. 4.872 de 14 de março de 2018. 

EXERCÍCIO:  2018 

PROCESSO 

PRINCIPAL: 

 21847.989.18-3 

 

Ficam os contratantes NOTIFICADOS para conhecerem o teor do Roteiro de 

Verificação produzido na fiscalização (ev. 15) e, no prazo de 30 dias, tomarem medidas 

adequadas ao saneamento das irregularidades aí apontadas. 

Sem prejuízo do acima disposto, saibam os eventuais Responsáveis que, caso tenham 

interesse em receber notificações e intimações eletrônicas pessoais, deverão 

cadastrar endereço eletrônico de correspondência (e-mail) no sistema e-TCESP e mantê-

lo atualizado enquanto durar o processo. 

http://www.tce.sp.gov.br/


Publique-se e restitua-se à UR-18, para continuidade dos 

trabalhos de acompanhamento, respeitada a conveniência do 

serviço, a critério do responsável pela repartição. 

GC, 11 de dezembro de 2018 
JOSUÉ ROMERO 

CONSELHEIRO-SUBSTITUTO 
prsc 
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