PODER EXECUTIVO

Diário Oficial Eletrônico - Município de Caratinga – MG
Caratinga, 01 de junho de 2020 – Diário Oficial Eletrônico – ANO IV | Nº 4209 – Extratos .

Extrato de Convênio nº 009/2020 que entre si celebram o Município de CaratingaMG, através do Fundo Municipal de Saúde e o FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE
CARATINGA FUNEC (CASU IRMÃ DENISE) CNES 66097054, inscrita no CNPJ
nº. 19.325.547/0001-95, com vistas ao repasse da 1ª parcela do auxílio financeiro
emergencial às santas casas e aos hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que
participam de forma complementar do Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de
2020, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle do
avanço da pandemia da Covid-19; em atendimento a Portaria nº 1.393/2020 do
Ministério da Saúde . Valor R$357.571,81(trezentos e cinquenta e sete mil quinhentos e
setenta e um reais e oitenta e um centavos ). Assinatura: 27/05/2020 - Vigência: 180
(cento e oitenta dias).
Extrato de Convênio nº 010/2020 que entre si celebram o Município de CaratingaMG, através do Fundo Municipal de Saúde e o HOSPITAL NOSSA SENHORA
AUXILIADORA, CNES 2118513, inscrita no CNPJ nº. 19.314.442/0001-30 , com
vistas ao repasse da 1ª parcela do auxílio financeiro emergencial às santas casas e aos
hospitais filantrópicos sem fins lucrativos, que participam de forma complementar do
Sistema Único de Saúde (SUS), no exercício de 2020, com o objetivo de permitir-lhes
atuar de forma coordenada no controle do avanço da pandemia da Covid-19; em
atendimento
a
Portaria
nº
1.393/2020
do
Ministério
da
Saúde . Valor R$498.586,05(quatrocentos e noventa e oito mil quinhentos e oitenta e
seis reais e cinco centavos ). Assinatura: 27/05/2020 - Vigência: 180 (cento e oitenta
dias).
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