
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI 

Fl ~DAD.\ E\I 1935 
Declarada de llt ilidade Pública pelos Decretos: Federal n• 59.502/66- l::srndual n• 9.7-'S e Municipal n• -'22 

Isento do Imposto de Rcndn - r\10 Dcdararório - lscnçào n• 8 1000/ IJn l 
Organização Social de Sa1ídc- Portaria nº S-'/20 16 de 27110/2016 

Birigui, 19 de Junho de 2020. 

OFÍC IO Nº: 22112020 

CONTRATANTE 

TERMO: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PIRES 

139/2020 

PROJETO: HOSPITAL CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19 

EXERCÍCIO: 
2020 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ASSISTENCIAL - Maio / 2020 

·~l" 
S?> 

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGU I, pessoa jurídica 

de dire ito privado, sem fi ns lucrativos, inscrita no CN PJ sob nº 45.383.106/0001-50 em 

cumprimento ao estabelecido no termo 139/2020 que trata da contratação da empresa em caráter 

emcrgencial. firmado entre o município de Ribeirão Pires. com o compromisso entre as partes 

em caráter emergencial. para gerenciamento. operacionaliwçào e execução das ações e serviços 

de saúde da rede de Urgência e emergência no l IOSPITAL CAMPAN HA PARA 

ENF RENTAMENTO DO COVID- 19. Inscrita no CN PJ sob nº 45 .383.106/001-50, vem 

respeitosamente encaminhar a Prestação de Contas Assistencial. 

Relatório Assistencial 8 laudas, as quais atestamos sob pena da Lei, a autenticidade dos 

documentos e suas cópias. 

o ensejo. re itero votos de estima e considerações. 

Excelentíssimo Senhor. 

João Gabriel Vieira 

Secretá rio Municipal de Saúde de Ribeirão Pires 

~pi 
Cláudio Castelão Lopes 

Diretor Pres idente 

1 
Rua Dr. Carlos Can •alho Rosa. nº 11 5 - Bairro Silvares - Birigui/SP- CEP 16.201 -010. 

(CN PJ MAT RIZ 45.383. !06/0001-50) www.santacasabirigui.com.br 



~ .. 
J 

2º T ABELf ÃO DE NOTAS E DE PRO 
BIRIGUI 

COMARCA D 
PEDRO PAULO 

ESTO DE LETRAS E TÍTULOS 

::R~Aml,IAO 0( NOTAS E IH PAOHSr ;+, 1 ~? 
AS f TffUlllS Qf ll llllGUl·S,._., /) 

INALl~~ (18) 3211-2100 1 
Mateus Laranjeira Santos 

LIVRO: 438 Escr~ve:-. :ep ÁGINAS: 065/066 
PROCURAÇÃO PÚBLICA OUTORGAD POR IRMANDADE DA SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DE BIRIGUI - Protocolo nº 7438 

Em dezenove de março de dois mil e vii e (19/03/2020), nesta cidade de Birigui, Estado de 
São Paulo, República Federativa do Brasil, e n sta serventia notarial, localizada na Rua Bento da 
Cruz, 54 1, Centro, lavro esta PROCURAÇ O PÚBLICA, em que, perante mim, T~belião, 
comparece como OUTORGANTE: IRMAN ADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA 

. DE BIRIGUI, associação privada, fundada o ano de 1.935, caracterizada como Instituição 
beneficente, sem finalidade de lucro, com duração por tempo indeterminado, CNPJ nº 
45.383. 106/000 1-50, sede na Rua Doutor Ca los Carvalho Rosa nº 11 5, Patrimônio Silvares, 
Birigui-SP, CEP 16.200-917, e de acordo co o artigo 27, incisos I e IX do Estatuto Social 
vigente, registrado sob o nº 8.242 no Oficial e Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Birigui-
SP, e observada a Ata da Assembleia Geral Ex raordinária realizada em 28/03/2019, devidamente 
registrada sob o nº 8.242 no Oficial de Regis o Civil das Pessoas Jurídicas de Birigui-SP, neste 
ato .. representada por seu Presidente: CLAU 10 CASTELÃO LOPES, RG nº 7.829.487-3 
SSP/SP, CPF nº 023.526.508-0l , brasileiro, na ido em 16/09/ 1955, empresário, casado, residente 
e domiciliado na Rua Consolação nº 20, Jardim Pinheiros, Birigui-SP e por seu Diretor Financeiro: 
VALTER PANCIONI, RG nº 33.773.722-8 S P/SP, CPF nº 023 .530.498-00, brasileiro, nascido 

" em 06/0 l /1959, porteiro, casado, residente e omiciliado na Rua Francisco Afonso, 396, Vila 
Xavier, Birigui-SP, conforme seu Estatuto Soei l e Ata, as quais ficam arquivadas nesta serventia 
notarial na Pasta Eletrônica 429/391. Reconhe o a capacidade e a identidade da outorgante e de 
seus representantes legais, cujos document s de identificação acima mencionados foram 
apresentados, nas suas vias originais, e confer dos, do que dou fé. O presente mandato tem por 
objeto nomear e constituir como PROCU DORA: CAMILA APARECIDA FREITAS 
GAMA ESCANHUELA DOS SANTOS, RG nº 34.222.227-2 SSP/SP, CPF nº 301.274.078-39, 
brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada na Rua Santo Mamprim. 430, 
apartamento 372, Angelina Capuano, Birigui- P, conferindo ã procuradora, sempre observando 
os limites e disposições do Estatuto Social aci a citado, PODERES para representar a matriz e 
suas filiais: I - Assinar CTPS, fichas de reg stros de funcionários, aviso prévio, advertência, 
aviso e recibo de férias, documentos de dem ssão, bem como demais documentos que digam 
respeito aos contratos de trabalho da out rgante, observando-se, que tão somente após 
autorização do CSI - Centro de Serviço Int grado da outorgante; II - Assinar notificações. 
intimações, contratos de prestação de ser iços e representação, receber as respectivas 
notificações/jntimações da Vigilância Sanitári do Município, da secretaria da Receita Federal, 
da Secretaria da Fazenda Estadual, da CETE B. do Ministério Público Estadual e Federal. do 
Ministério Público do Trabalho, bem como d s demais entes e órgãos públicos, devendo para 
tanto, de imediato, ou por prazo não super or a 24 horas, encaminhá-los ao departamento 
jurídico para análise, colhendo o competen e protocolo, responsabilizando-se civilmente e 
criminalmente em caso de omissão. poden o ainda nestes órgãos e repartições. requerer. 
protocolizar, assinar, prestar declarações, ret rar. juntar e desentranhar documentos. interpor 
recursos, discordar e transigir somente em d cisão conjunta com o departamento jurídico da 
outorgante; bem como poderes para assinar c ntratos de prestação de serviços; 111 - Poderá a 
outorga~a ~dministrar os i~ter:s~es da outorga te. promover reuniões de metas na consecução de 
seus objetivos com func1onan os e contrat os, administrar em conjunto com os demais 
departamentos ~~ra promoção do melhor aten imento e menor custo na obtenção do resultado, 
controlar e corngir em caso de excesso, comu ·cando imediatamente o departamento jurídico e a 
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~screvente . . l 
administração da outorgante, promover fiscalização e conferen.c1.a dos maten~1s e pcs.so? a 
disposição, conferir estoques de medicamentos e produtos essenc\a\s a ccmsecuçao dos ()\))e.\wos 
da outorgante; lV - representar a outorgante junto a quaisquer instituições banc~rias e 
cooperativas de crédito, podendo movimentar contas correntes, conta poupanç~ e aplicações 
financeiras, bem como efetuar quaisquer operações eletrônicas nestas; e ainda, assinar, contratar. 
sacar, descontar, transferir, protestar, resgatar e receber cheques, ordens de pagamento, notas 
promissórias, letras de câmbio e demais titulos de crédito; fazer depósitos e retiradas mediante 
recibos; requisitar extratos. saldos. informe de rendimentos, talões de cheques, cartões magnéticos; 
sustar e cancelar cheques; retirar e reapresentar cheques devolvidos; solicitar, definir e 
desbloquear senhas e códigos de acesso: atuar pessoalmente, por via eletrônica ou telefônica: dar 
ordens e contraordens; efetuar transferências de qualquer modalidade por documentos de crédito 
(DOC) ou eletrônicos (TED): efetuar cadastramentos biométricos e/ou da digital; regularizar. 
retificar e atualizar dados cadastrais: fazer consultas em geral; reconhecer saldos: tratar <le todos os 
assuntos referentes a movimentação e retirada do FGTS e seguro desemprego; efetuar saques 
mediante recibos, sendo vedado. contudo. o outorgado contrair dívidas e empréstimos. ou 

uai uer outro ti o de obriga ão fora das revisõésCõ stantes nos contratos de gestão. LIDA A 
PROCURAÇÃO para os representantes legais da ou rgante, eles a aceitaram como está 
oedi~ida, declarando a perfeita ordância entre seu inteiro teor e a vontade por ele 
,t,:~mamfest~da, razão pela qual -~ ass ina._. Eu, Pedro .Paul ~einaldin, Tabelião. lavro .esta 
· rocuração, a subscrevo e dou , encerrando-a com mmha a~matura. Emolumentos: Tabcltão -
__._..JR~ 1.40,44; Estado - R$. 39,91 ;. ~ retaria da ~enda - R$ 27,_32;, Município - R$ 5,61; Ministrério 
,.. ~ubhco - R.$ 6,74; Registro Ctv - R$ 7,3~;;nbunal de Justiça \ R$ 9.64; Santa Casa - R$ 1 ,40: 
~otal - R$ 238,45. (CLAUDIO CAS.TELA ' LOPES, representando a outorgante. // VALTER 
~ANCIONL representando a / utorgante. I PE RO PAULO \REINALDIN - Tabelião). O 
íll:::Prcscntc TRASLADO conferei: ma ROCURAç' Ú~fCA ~•· rada nas páginas 0651066 do 

ivro 438 desta serventia, do que o i ' i ~ ·-sP, J RAt u 1 tl20. 
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Livro: 0438 Página: 065/066 Guia: /2020 
Natureza: Espécie: PROCURAÇÃO 
Escrevente: MATEUS LARANJEIRA SANTOS - ES 
Recebi de: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI 
A importância de R$ 238,45 (Duzentos e Trinta e 

Atos Praticados 
11 ... .,,;~~' j •.:ao r'"'tJSTA~ Tr-T-rE:GRAr~; - --
: ... ~: . ~<>;iro ! St:~:To ll...~I f(!() . 10 . lóS) 

RECEBEM 

/ 

Recebi nesta data uma via deste reci 

ASSINATURA 

Emolumentos 
Sec. da Fazenda 
lpesp 
Registro Civil 
Tribunal de Justiça 
Santa Casa 
Imposto Municipal 
Ministério Público 
Sub Total 
Despesas Extras 
O s• 
TBI ...,,_ 
Depósito ) egistr 
TOTAL 
CUSTAS RECOLHIDAS OS TER~ 

\ 

REVENTE 
RICORDIA DE BIRIGUI 

ito Reais, e Quarenta e Cinco Centavos.) 

Valores Emolumentos 
v.~nal: RS . . . . :-:7. cf,oo lnit~~ ··· ·· ·· ·O.o• KS ·· · 14r ,.;~ 
v~nal : R$ .... • · • ·o,vo nstt : ~s · · · .. · ··e. o i:.s · .. .. . 

R$ " " 'H0 , 44 
R$ .,..,...,39 , 91 
RS """~27 , 32 

R$ '~ ~ ' • · 7 , 3 9 
R$ • ' · • ·~ 9 , 64 
R$ r •• •• •1 ,4 0 
RS .,.* .. • • • 5 , 61 

$"\*" ***6 , 74 
R$ ****238 , 45 

R$ ... """' - ..- 0 , 00 
R$ ·*~~~- o , oo 
R$ H• .. bQ , 00 
R$ ****238, 45 

S DO DECRETO ESTl\OUAL 32 635/90 

TÂNCIA TOTAL MENCIONADA ACIMA. 

NOME 

ENDEREÇO 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERI ORDIA DE BIRIGUI 

RUA DR. CARLOS CARVALHO ROSA, NB 15 BIRIGUl-SP 

EXTRATO 

[•:x.s_uEPOS!TO · 19/0J/2020 : DEPÓSITO P1\RJ\ OUI':'AÇÀO 
:9103/~020 : RECIBO E~lTIDO Nºl9723 

:;. 3211 2100 

1 e ruz. 5,1 ~. Ce:.-11 · 'º· 
E lo )00-lOh 

PROTOCOLO Nº 7438 

RS .. 23S, ·15 RS · • " 0 , 00 - > D!NHETRO 
RS ··· ·o, oo RS · -238 , 45 

R$ - • • ' 0 , 00 
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