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TERMo DE cooprRAÇÃo

Çffifffiffi

tÉcxlca

N." 009/201?

TARMO DB COOTNNNçÃO rÉCXTC.t QUE ENTRB .§I CRLEI}RAM O
TRIBI,'NAL DE JUSTIÇA DO E§TADO DE RORAIMA - TJRR POR MEIO
DO COMITÊ NSTE,DUAL ON SEÚOE, A SECRETARIA DE ESTADO I}Â
S*ÚNN DE RORAIMA. SESAU E Â SECR§TÂRIA MUNICIT}AL D§ §AUDN
DE BOA VISTA . SEMSA, COM O OBJETTVO DE DISPONIBILIZAIT

AOS MÂGISTRADOS NA§ DEMANDAS QUE
TENHAM POR OBJETO A PNNSTIÇÃO DE SERVIÇO PÚTITCO D[
§IÚON, ENVOLVENDO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS U
INSUMO§ EM GERAL, EXAME§, PROCEDIMENTOS DE UNCÊXCIA IT
SUBSÍOTOS TÉCXTCOS

NTTITNCÊNCIA, BEM COMO O§ ELETIVOS, LEITO§

EM UNTDADES DIi
TERAPIA INTENSIVA, TRATAMENTO TUÉNTCO E INSUMO
NUTRICIONAL.

O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA TJRR. inscrito no CNPJ n"
34.812.66910001-08, sediada
representado pela Presidente

à

Praça do Centro Civico, 296- Centro, em Boa Vista-RR, nesre aro

DESEMBARGÀDORÂ ILAINE CRI§TINA BIANCHt, brasileira,

CPF no 058.577.1l8-94 e RG n.o 490.904-6 SSP/RR, por intermédio por meio do

cas4cla.

COMITÊ ESTADUAL

DE SAÚDE, neste ato representado pelo seu Presidente, DESEMBARGADOR ALMIRO JOSÉ

MELLç

PADILHA, brasileiro, cas&do, R0 n.o 1017785203-SSP/RS, CPF n.o 305.269.73ü-72, e do ourro ladu. u
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE RORAIMA, inscrita no CNPJ sob o n. 84.013.408/OOOI.
98, situada à Rua Madri,

ín -

Aeroporto, Boa Vista/RR, doravante denominada SESAU e representada pelo

seu Seçretário PAULO BASTO§ LINHARE§, RG n" 114.483 SSP/RR e CPF no 447.279.762-i4, u a

SECRETARIA MI,'NICIPAL DE §AÚDE DE BOA VISTA,

iNSCritA NO CNPJ SOb O 05.943.030/OOOI.55.

- São Pedro, doravante denominada SEMSA e representada pelo seu
cl,ÁuDto GALvÂo Dos sANTos, portador do RG n.o 8t.0sl ssp/RR e cpF 383.585.90?-

situada na Rua Coronel Mota,418
secrerário

10, resolvem em celebrar este

Termo de Cooperaçâo Técnica, que se regerá no que couber pelas nornrus

da Lei 8.666193 c/c alterações posteriores, legislaçâo correlata, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

- Do oBJETo

Este Termo de Cooperaçâo Técnica tem por objeto garantir aos magistrados o fornecimento de subsÍclios
técnicos nas demandas que envolvam a prgstação de serviço público de saúde, tais como fornecimento cle-medicamentos e insumos em geral, exarnes, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos,
leitos çm unidades de terapia intensiva (UTI), tratamentc) médico e insumo

nutricios{ ql-

I
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crÁu§ul,A §§GUNDA - IIAS OBruCAÇÔE§
Para efetivaçfro dos objetivos deste Termo de Cooperaçâo Técnica:

I*

Ccrmpete ao Comitê Estadual de Saúde no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima:

a) forneq*r espsço fisico e servidor para desempenhar suas atividades no Núcleo de Apoio Técnico
{NATJU§), auxiliando magistrados e profissionais da ársa de ssúde quanto âs dernandas encudúrdas por
rneio digital;

h)

nome&r mngistrado(A) responúvel pela coordenaçÍlo

e

fiscalização das aüvidadcs

e

scrviços

desempeúartos pelo NATJU§;

c) expedir ato administrativo regulamentando as atividades e procedimentos a screm efetivados pelo
NATJU§;

d) promover capacitação técnica via Escola do Poder Judiciário - E UR& com apoio das §çcnetarias de
§aúde, dos técnicos

e

magistrados quanlo ao funcion&msnto, estnfiura

e políticas públicas dç saúde

desenvolvidas peto §istema Unico de Saúde (§US);
e) forneccr meios e materiais necessários para

I efetivaçâo das atiüdades,

tais como mobiliário, uncrial dc

escritório e informática, telefone, acesso à intemet e rede lógicg ete.
Q prestar infonnações e esclareciÍnentos sempre que solicitados, desde que necessários ao aooepanhasreilo
e controle da execuçâo deste

instrumento;

g) permitir aos téenicos das §ecretarias de Saúde
pres{açâo

acesso sos processos

judiciais que tem por objcto

a

dr serviço público de saúde, tais eomo fornecimento de medicamentos e insunos cm geral,

§xâmes, pmcedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidades de tm,npia
intensiva (UTU, tratamento médico e insumo nutricional.

2

-

Compete

à,s

§ecretari*s de §aúde do Estado d* Roraima e do Município de Boa

Vi*a:

a) indicar profissionnis da área de saúde, com conhscimento em agendamento de inrcmaçâo, cirurgias,
ex&Íflss. consultas, vagas de UTI e outros, assim corno médicos e farmacêuticos para emissâo dc parecer
ticnic«r, §sm $ objetivo dc subsidiar os magistrado§ ras tomtdas de decisôes rclacionadrs à saúdç;

h) disponibilizar um c*nal de comunicaçâo (telefoue, whatsapp, e-mail, maloüe digtal, eE),

pm

que sejart

encanrinhadas as demandas pelo NATJU§;

c) conferir aos profissionais de saúde que integrarüo o NATJU§ capacidade de resoluçâo dae pmüdêacias a
serem adotadas nos processos judiciais, garantindo aos mcsmos a adoção das medidas necssfuias, com

amplo Írcesso aos órgâos psrtencentes à estruLura de *uas respectivas Secrctarias
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e) prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitâdos, desde que necessários ao flcompanhantcnto
e controle da execução deste instrumento.

cLÁusuLA TERCEIRA - Dos RECURsos FTNANCETRos

E oRÇÀMENTÁRros

Para execução do objeto deste instrumento não haverá transÍerência de recursos entre os entes participantes.

CLÁUSULA QUARTA

-

DA VIGÊNCIA E DoS ADITIvÜ§

Este Termo de Cooperação Técnica entrará em vigor na duta de sua assinatura

e vigorarú dupntc.

6(j

(sessenta) meses, podendo ser alterado por meio de termo aditivo, desde que não haja modificação do objeto
aprovado.

ctÁusut,A QUINTA -

DAs DIsrosIÇôBs

rlrANsrrólues

E

ACoMpÁNrrAMENl.o

O Comitê Estadual de Saúde e as Secretarias de §aúde indicarâo representantes para acompaúarem §
desenvolvimento dos objetivos e metas, fiscalizando o Íiel cumprimento das disposições consignadas nestc
Termo de Cooperação Técnica.

CLÁUSULA SEXTÂ

- I}O FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Boa Vista para dirimir todo e qualquer litigio decorrente da execução fleste
Termo de Cooperação Técnica, renunciando a qualquer outro.

E, por estar de acordo, este Termo de Cooperação Técnica vai devidamente assinado pelas partes, ern 04
(quatro) vias de igual teor e forma.

lloa VistalRR, 07 de dezenrhro de 2017.

i}IÂNCI.tt
Presidente

ALMTR
Presidente do

do §stado de Rorainra

PADILI IA
llstaclual cle §aúde - TJIfR
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rÀulo BAsros LINHARES
Secretário de Estado da Saúde de Roraima
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