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DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 032/2019 

 

Aprova o Termo de Cooperação entre a 

Universidade de Taubaté e o Município de 

Taubaté para gestão e otimização dos serviços 

de saúde na Região Metropolitana do Vale do 

Paraíba, desenvolvidos no Hospital 

Universitário de Taubaté-HUT. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, na conformidade do Processo nº PREX-066/2019 

aprovou e eu promulgo a seguinte Deliberação: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Termo de Cooperação entre a Universidade de Taubaté e o 

Município de Taubaté visando discriminar as atribuições, as responsabilidades e as obrigações dos 

partícipes na operacionalização da gestão e da execução das atividades e dos serviços de saúde a 

serem executados sob a responsabilidade integral do Município de Taubaté, no Hospital Universitário de 

Taubaté – HUT, da Universidade de Taubaté. 

 

Art. 2º O presente Termo terá o prazo de vigência de 05 (cinco) anos, tendo por termo 

inicial dia primeiro de maio de 2019, podendo ser denunciado ou renovado, após demonstrada a 

consecução dos objetivos estratégicos e das metas estabelecidas, obrigando-se o Município a responder 

por todas as obrigações legais pela gestão do HUT e execução do objeto, podendo ter suas condições 

revistas anualmente, parcial ou totalmente, mediante prévia justificativa por escrito, que conterá a 

declaração de interesse dos partícipes e devendo ser autorizado pelo Secretário Municipal da Saúde. 

 

Art. 3º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em sessão plenária 

ordinária de 26 de abril de 2019. 

 

Profa. Dra. NARA LUCIA PERONDI FORTES 

Presidente 

Publicada pela SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da Universidade de 

Taubaté, em 29 de abril de 2019. 

Alexandra Aparecida Lobato 

Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais 


