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Poder Executivo
AA-Secretaria Municipal de Saúde
TERMO DE APOSTILA

Processo: 01.102495.19.81
Objeto: Transferência de recurso financeiro suplementar por meio da Portaria MS Nº 1.659/19, de 26 de junho de 2019.
Instituição: Centro Mineiro de Reabilitação Auditiva – CEMEAR
Em decorrência da solicitação apresentada no Memo. da Coordenação de Reabilitação/Gerrc nº 19/2020, que solicita readequação do plano de trabalho, para
remanejar os valores de rubrica e alterar a especificação, conforme detalhamento, sem alteração do valor global de R$ 100.000,00, fazendo-se necessário para
evitar o extrapolamento de algumas rubricas no final da vigência do convênio.
Fica alterado o Plano de Trabalho, permanecendo os demais dados inalterados.
Onde se Lê:

Natureza
da
despesa

Especificação
Subtotal por
natureza de
gasto

Reforma
dos
banheiros

Troca de vaso sanitário, pia, espelho, encanamentos, parte elétrica,
suporte para papel toalha e papel higiênico. R$ 60.000,00

Trocar a
porta de
entrada

Retirar a porta de vidro e colocar outra com mais segurança e
acessibilidade R$ 30.000,00

Insumo R$ 3.000,00

Leia- se:

Natureza
da
despesa

Especificação
Subtotal por
natureza de
gasto

Reforma
dos
banheiros

Troca de vaso sanitário, pia, portas,espelho, encanamentos, piso e
revestimento, parte elétrica, suporte para papel toalha, papel
higiênico, troca das caixas d’água e demais materiais necessários
para uma reforma.

R$ 12.000,00

Trocar a
porta de
entrada

Troca do piso de duas salas de atendimento, readequação da
recepção (otimização do espaço com divisórias) e área de garagem,
como troca da porta de entrada e portão, refazer o passeio, refazer o
piso da área externa, dentro das normas vigentes, garantindo mais
segurança e acessibilidade e troca da placa da faixada

R$ 56.000,00

Insumo Material para a manutenção do funcionamento da instituição R$ 25.000,00

Em virtude dessa alteração, o Instrumento Jurídico que passa a ter validade para o Convênio, mudou para:

01 2019 2302 0249 00 03 Centro Mineiro de Reabilitação- CEMEAR

Belo Horizonte, 04 de fevereiro de 2020

Jackson Machado Pinto
Secretário Municipal de Saúde
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