
ESTADO DE MATO GROSS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DEPARTAMENTO ADMINIS.
ID:232813

I

.�

ICA N. 9/2011.

i
TERMO DE COOPE �I TÉCNICA . QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNA . ,�usnÇA DO ESTADO DE MATO

GROSSO (TlMT) E A

(SESMT), COM O i O

SUBsíDIOS TÉCNICOS �

QUE TENHAM POR O

PÚBLICO DE SAÚDE, N

MEDICAMENTOS E N�'
PROCEDIMENTOS DE i U�

COMO OS ELETlVOS,

INTENSIVA, TRATA

NUTRICIONAL.

ARIA DO ESTADO DE SAÚDE

VO DE DISPONIBILIZAR

AGISTRADOS NAS DEMANDAS

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

VENDO O FORNECIMENTO DE

OS EM GERAL, EXAMES,

NCIA E EMERGÊNCIA, BEM

S EM UNIDADE DE TERAPIA

MÉDICO E INSUMO

..

O TRIBUNAL DE lU Ç/' O ESTADO DE MATO GROSSO,

inscrito no CNPJ de nO. 03.535.606/0001-1 ,lo Iizado com sede no Centro Politico

Administrativo de Cuiabá. neste ato denom na� iTribunal de Justiça do Estado--de

Mato Grosso e representado pelo seu Pre id�1 ,Desembargador RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO, portador do R �. 25 e do CPF n. 086.156.671-87 e

de outro lado, a SECRETARIA DE SAÚDE � ADO DE MATO GROSSO, inscrita

I

no CNPJ sob o n004.441.389/0001-61, situ�a,. tro Político Administrativo, Palácio

Paiaguás, Bloco 05, Culabá -MT, doravante.llder inada 5E5MT e representada pelo

seu Secretário Dr. PEDRO HENRY NETO, l>ort . or do RG n. 617431 55P/MT e do

� W'.
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CPF n. 175.068.671-68, resolvem em ceie a�;

que será regido pelas seguintes cláusulas e 011
; !

Termo de Cooperação Técnica,

Iões:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

I
Este Termo de Cooperaçllo Técnica tem PClt1bjeto garantir aos magistrados o

fornecimento de subsídios técnicos nas � �as que envolvam a prestação de
serviço público de saúde, tais como forne' i""" t de medicamentos e insumos em_

geral, exames, procedimentos de urgênci e ergência, bem como os eletivos,

leitos em unidade de 'terapia., intensiVé!\ 1[' tratamento médico e insumo
nutricional.

Para efetivação dos objetivos deste Termo eração Técnica:

clÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕ S:,'

1 - Compete ao Tribunal de Justiça:

Al fornecer espaço físico Ipara que os
atividades, que receberá a renominação de

.lU nomear magistrado{a) responsável pela

e serviços desempenhados pelo NAT;

� expedir ato administrativo regulamentan o iii ,tividades e procedimentos a se�em
efetlvados pelo NAT; i

,

dl promover capacitação técnica via ESCOl, d'f�ervidores ou da Magistratura, com

apoio da SESMT, dos técnicos e magistrad s � nto ao funcionamento, estrutura e

políticas públicas de saúde desenvolvidas p o �i ma Único de Saúde (SUS);

� permitir o ingresso dos técnicos da SES �� ependências do Fórum em mesmo

horário em que é autorizado o ingresso d1 s_, Irares do Poder Judiciário, inclusive
em serviços de plantão judiciário; I

I

da SESMT possam reailzar suas

de Apoio Técnico (NAT);

-----onação e fiscalização. das atividade



fi fornecer os meios e materiais necessários I PCl'

como mobiliário, material de escl1tório e In�: r0á
rede lógica, etc.

g) fornecer a limpeza necessária e adequad� d<j

da 5ESMT;

!ll arcar com os custos em relação às co e$$

elétrica e telefonia, no tocante ao espaço fís o

fi prestar Informações e esclareciment "

necessários ao acompanhamento e controle,�

li permitir aos técnicos da sesMr manu e�r

objeto a prestação de serviçoI público d�'
medicamentos e insumos em geral,

,

emergência, bem como os eletlvos, leito'

tratamento médico e insumo nutricional.

(
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2 - Compete ii secretaria Estadual de.

U ceder técnicos da área(le saúde, co", e"

Saúde (SUS), com prévia análise de q�

através doCa) maglstrado(a) designad (�

auxiliar os magistrados nas demandas uE/ .

de saúde, tais como fornecimento de edi

procedimentos de urgência e emergên

de terapia intensiva (UTI), tratamento

lU arcar com as despesas de pessoal

magistrados;

sà disponibilizar ao Poder Judiciário, aqe ;

Sistema de Regulação de un e proce1imrr

I

I
,

eretivação das atividades, tais

, telefone, acesso à internet e

aço físico concedido aos técnicos

árias de água e esgoto, energia

edido aos técnicos da SESMT;

pre, que solicitados, desde que

cução deste instrumento;

processos judiciais que têm por

úde, tais como fornecimento de

�, procedimentos de urgência e

I rnldade de terapia intensiva (UTI),

de Mato Grosso:

ência em gestão do Sistema Único de

ação técnica pelo Poder Judiciário,

ra ser responsável pelo NAT, para

volvam aprestação -de serviço público

mentos e insumos em geral, exames,

como os eletivos, leitos em unidadE

e insumo nutricional;

icos da área de saúde que auxiliarão o

.on line" quanto às informações c

s Eletivos, possibilitando aos

�
JI



d1 conferir aos técnicos de saúde que integr , ã�.. . �AT capacidade de resolução das
providências a serem adotadas nos processos' u,' "iS,

garantindo aos mesmos a adoção das medi si essárlas, com amplo acesso aos

órgãos pertencentes à estrutura da 5E5MT;

cl o NAT, além de auxiliar os magistrados

deverá apresentar ao{a) magistrado{a) res

cada mês, relatório estatístico das, deman '

paciente a buscar através do Poder Judiciá
!

pública;
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magistrados a verificação oficiai da situação da!

tiver sido regulado pelo sistema;

fi prestar informações e esclarecimentos s

necessários ao acompanhamento e controle •

cLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECU�O�

Para execução do objeto deste instrument, n�
, ,

entre os entes participantes, sendo as des e�

Anual, da Lei de Oiretrizes Orçamentárias - ! 01>

PPA.

cLÁUSULA QUARTA - DQS BENS:

O material mobiliário fornecido pelo TJMT p , a ir
,

de Cooperação permanecerá na sua respectl

e demandante, quando este já

ecimento de subsídios técnicos,

I, até o 50 (quinto) dia útil dt.

icandoas causas que levam o

restação da assistência à saúde

re que solicitados, desde que

ção deste instrumento.

MENIÁBIQS:

�averá transferência de recursos

ecorrentes da Lei Orçamentári'"

om previsão no Plano Plurianual-

ização dos objetivos deste Termo

riedade.
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CLAUSULA OUINTA - DA VIGENCIA E

Este Termo de Cooperação Técnica entrará I e�
vigorará durante 60 (sessenta) meses, po erlcl

, '

aditivo, desde que não haja modificação do 'j�

PARÁGRAFO ÚNICO - DA PRORROGAÇÃO

o Termo de Cooperação poderá ser prorrogado,
,�,

8.666/93.

cLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕE
,

/

o Tribunal de Justiça e a SE5MT deslgnarã ,

acompanhar a execução das atlvldades a

Técnica.

cLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBUCAÇÃO
I
,

A SESMT no prazo de 20 (vinte) dias, I a i
, ,

providenciará sua publicação, em extrato, n, ql
I !

o Tribunal de Justiça no prazo de 20 (v t�)

Termo, providenciará sua publicação, em 1 t�

Estado de Mato Grosso - Caderno -Presldên lar.

cLÁUSULA OnyA - FISCAUZAÇÃO E f

I

A 5E5MT providenciará, até o 5° (quinto) dr' ��I

encaminhamento de cópia de Instrumento o II I

Grosso.

gor na data de sua assinatura e

ser alterado por meio de termo

provado.

os do art. 57, !i 1°, !i 4° da Lei n.

re seus servidores, gestores para

as neste Termo de Cooperação

tar da assinatura deste Termo,

Oficial do Estado de Mato Grosso.

ias, a contar da assinatura deste

no Diário da Justiça Eletrônico.do

OLE:

o mês seguinte ao da assinatura, o

unal de Contas do Estado de Mato
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<"'SE, ""'" - ... O"'U""",,, I

Est. T.""o de�Tokn"" P_ , "'"""'.0 00 00," de "">loç", ••
"""","." ." dá",",,, • "'''''1_.. .., _I.... oomo",,,,.o P'" ",",,_
"'m "'tece.>!"", mi",,,,, de 30 (M"",) '" '-i ' ""'I,,,,,, t'mpo 'm ,,,"o de foto'"P"""'Ien" '''' "'-",. ImPe.lm." I. ,", """"Ib",..,••.

Os convenentes indicarão representantes ara
I

dos objetivos e metas, fiscalizando o fiel c' *,
neste Instrumento de Cooperação Técnica. ompanharem o desenvolvlmentl

nto das dispOSições COnsignadas

ICL4lffl!Ju DéÇJHA P'UMElM__ Do FoR

Fica eleito o foro da Comarca de CUiabá ; a
decorrente da execução deste Termo de CooPe a
Outro.

E, por estar de acordo, este Termo de Coopera ãol
pelas partes, em 04 (quatro) Vias de igu teor 1" .

I

I

ir/m/r tOdo e qualquer litígio
ecnica, renunciando a qualquer

ca vai deVidamente assinado

CUiabá, MT, 2

"tos Filho

de Nato Gro559

TESTEMUNHAS:

to Grosso


