
PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

Os Municípios de Campinas, Indaiatuba, Valinhos, Vinhedo e Jaguariúna , neste ato 

representados por seus respectivos Prefeitos, por reconhecerem a importância e a 

necessidade de promover melhorias na Política Nacional de Atenção às Urgências da 

Região de Saúde de Campinas, e considerando: 

 

Os objetivos, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) exposto nas leis 

8.080/90 e 8.142/90;  

 

As competências municipais para realizar ações e serviços objetivando o atendimento à 

saúde da população no âmbito da Política Nacional de Atenção às Urgências, definidas nas 

Portarias nº 1.863 e 1.864, ambas de 29.09.2003;   

 

Que os signatários reconhecem como necessária à adoção do Consórcio Público de Direito 

Público para fins de gerenciamento e execução da política de urgência e emergência, 

segundo o exposto no artigo 241 da Constituição Federal, na Lei 11.107/05 devidamente 

regulada pelo Decreto 6.017/07;  

 

RESOLVEM CELEBRAR O PRESENTE PROTOCOLO DE INTENÇÕES OBJETIVANDO A 

CONSTITUIÇÃO DO “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONCAMP SAMU 

REGIONAL DE CAMPINAS”, mediante as seguintes cláusulas e disposições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

DA DENOMINAÇÃO, SEDE E FINALIDADE 

 

1. O presente protocolo visa à constituição do “CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

DE SAÚDE – CONCAMP SAMU REGIONAL DE CAMPINAS ”, doravante denominado 

CONCAMP SAMU REGIONAL DE CAMPINAS, na forma de associação pública com 

personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, constituída por tempo 

indeterminado, sem fins lucrativos, sediado no Município de Campinas, com a finalidade 

de executar ações e serviços na área de regulação das urgências, transporte de pacientes 

graves e atendimento pré-hospitalar móvel que estejam ligados à Política Nacional de 

Atenção às Urgências do SUS, Atendimento de Urgência e Emergência Regional e Serviço 



do Atendimento Móvel de Urgência SAMU – 192, em conformidade com a legislação 

pertinente, a pactuação dos gestores do SUS e os atos administrativos que lhes digam 

respeito.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DO CONSORCIAMENTO 

 

2. São subscritores deste Protocolo de Intenções os seguintes Municípios: 

 

a) O Município de Campinas, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 51.885.242/0001-40, com sede na Avenida Anchieta, 

200 – Centro Campinas, São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Pedro Serafim; 

 

b) O Município de Indaiatuba, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 44.733.608/0001-09, com sede na Av. Engenheiro 

Fábio Roberto Barnabé , 2800, Jardim Esplanada II, Indaiatuba, São Paulo, neste 

ato representado por seu Prefeito Municipal, Reinaldo Nogueira Lopes Cruz; 

 

c) O Município de Valinhos, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº 45.787.678/0001-02,  com sede na Rua Antonio 

Carlos, 301, Centro, Valinhos São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Marcos José da Silva; 

 

d) O Município de Vinhedo, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob o nº 46.446.696/0001-85, com sede na Rua Humberto Pescarini 

330,  Centro, Vinhedo, São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Milton Álvaro Serafim; 

 



e) O Município de Jaguariúna, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o nº46.410.866/00017-1, com sede na Rua Alfredo Bueno 

1235,  Centro, Jaguariúna, São Paulo, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal, Marcio Gustavo Bernardo Reis ; 

 

2.1. O Protocolo de Intenções, após a ratificação de pelo menos 02 (dois) dos 

municípios que o subscreveram, sendo que 01 (um) deverá ser necessariamente o 

Município Sede, converter-se-á em Contrato de Consórcio Público, ato constitutivo do 

CONSÓRCIO Intermunicipal de Saúde - CONCAMP SAMU REGIONAL DE CAMPINAS. 

 

2.2. Somente será considerado consorciado o ente da Federação subscritor do 

Protocolo de Intenções que o ratificar por meio de lei. 

 

2.3. Será automaticamente admitido no Consórcio o ente da Federação que efetuar 

ratificação em até 02 (dois) anos da data da publicação deste protocolo. 

 

2.4. A ratificação realizada após 02 (dois) anos da subscrição somente será válida 

após homologação da Assembléia Geral do Consórcio. 

 

2.5. Somente poderá ratificar o Protocolo de Intenções o ente da federação que o 

tenha subscrito.  

 

2.6. O ente da Federação não designado neste Protocolo de Intenções somente 

poderá integrar o Consórcio mediante alteração no Contrato de Consórcio Público, 

formalizada por termo aditivo, desde que aprovada pela Assembléia Geral do Consórcio, e 

cumpridas as demais formalidades estabelecidas na legislação pertinente, em especial a lei 

ratificadora do ente ingressante. 

 

2.7. O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE – CONCAMP SAMU REGIONAL DE 

CAMPINAS integrará a administração indireta dos entes que subscrevem este Protocolo de 

Intenções originalmente bem como daqueles que vierem a subscrevê-lo posteriormente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 



DOS OBJETIVOS 

  

3. Para o cumprimento de sua finalidade o CONSÓRCIO terá por objetivos gerais:  

 

a) Executar, total ou em conjunto, as ações e serviços de saúde do componente 

pré-hospitalar móvel da política nacional de urgência e emergência na região de 

abrangência do CONSÓRCIO, de acordo com o Plano Operativo anual;  

 

b) Participar do planejamento do Atendimento de Urgência e Emergência Regional 

e da gestão compartilhada do Serviço de Atendimento de Urgência – SAMU – 192; 

 

c) Gerenciar os recursos do valor per capita repassados pelos entes consorciados  

para o adequado funcionamento da atenção pré-hospitalar móvel; 

 

d) Gerenciar e otimizar os recursos humanos, financeiros e materiais existentes e 

sob sua administração respeitando a padronização do SAMU 192 . 

 

e) Manter em funcionamento a Central de Regulação Médica do SAMU 192 

Regional de Campinas, utilizando o número exclusivo e gratuito 192, assim como as 

estruturas regionais de serviço de atendimento móvel de urgência vinculados à Central de 

Regulação;     

 

f) Realizar estudos, pesquisas ou projetos destinados à formação de recursos 

humanos nas áreas de interesse do consórcio para o cumprimento de sua finalidade, 

através do Núcleo de Educação de Urgência. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

DAS OBRIGAÇÕES  

 

 4. São obrigações : 



 

4.1. Do CONSÓRCIO:  

a) Operacionalizar um sistema regionalizado e hierarquizado de saúde, no que 

concerne às urgências, equilibrando a distribuição da demanda de urgência e 

proporcionando resposta adequada e adaptada às necessidades do cidadão, através 

de orientação ou pelo envio de equipes, visando atingir todos os municípios da 

região de abrangência do CONSÓRCIO;  

b) Elaborar o Plano Operativo Anual;  

c) Gerenciar a estrutura de regulação regional e as estruturas das bases regionais 

do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 

d) Realizar escuta médica permanente para as urgências, através da Central de 

Regulação Médica das Urgências, utilizando número exclusivo e gratuito (192 );  

e) Realizar a supervisão médica, direta ou à distância, de todos os atendimentos 

pré-hospitalares móveis  de urgência e emergência ;  

f) Realizar o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, tanto em casos de 

traumas como em situações clínicas, prestando os cuidados médicos de urgência 

apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer necessário, 

transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais do sistema 

até o ambulatório ou hospital, conforme a grade de referência pré-pactuada;  

g) Organizar através de processo regulatório médico , as transferências inter-

hospitalares de pacientes graves internados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no 

âmbito regional dos entes associados , ativando equipes apropriadas para as 

transferências de pacientes, com exceção daqueles pacientes agendados para 

traslado com necessidade de procedimentos eletivos, cuja regulamentação , do 

processo regulatório  definida pelo Regimento Interno do SAMU REGIONAL de 

CAMPINAS. 

h) Pactuar a união dos meios médicos próprios do SAMU  ao dos serviços de 



salvamento e resgate do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia 

Rodoviária, da Defesa Civil ou das Forças Armadas quando se fizer necessário;  

i) Participar do planejamento da organização de socorros em caso de desastres ou 

eventos com múltiplas vítimas, tipo acidente aéreo, ferroviário, inundações, 

terremotos, explosões, intoxicações coletivas, acidentes químicos ou de radiações 

ionizantes, e demais situações de catástrofes;  

j) Manter diariamente  a informação atualizada dos recursos do componente pré 

hospitalar móvel disponíveis para o atendimento às urgências;  

k) Manter banco de dados e estatísticas atualizados no que diz respeito a 

atendimentos de urgência, a dados médicos e a dados de situações de crise e de 

transferência inter-hospitalar de pacientes graves, bem como  de dados 

administrativos;  

l) Gerar relatórios mensais e anuais sobre os atendimentos de urgência, 

transferências inter-hospitalares de pacientes graves e recursos disponíveis na rede 

de saúde para o atendimento às urgências;  

m) Identificar através do banco de dados da Central de Regulação, das ações que 

precisam ser desencadeadas dentro da própria área da saúde e de outros setores, 

como trânsito, planejamento urbano, educação dentre outros.  

n) Implementar o Núcleo de Educação às Urgências, a(s) Comissão(ôes) de Ética e 

a Comissão de Avaliação Disciplinar e Investigatório, em conformidade com as 

legislações aplicáveis a cada espécie.  

o) Participar da educação sanitária, proporcionando cursos de primeiros socorros à 

comunidade, e de suporte básico de vida aos serviços e organizações que atuam 

em urgências, desde que previamente acordado e após o efetivo repasse para o 

custeio do treinamento, conforme procedimento pré pactuado conforme 

estabelecido  no  Estatuto. 



p) Estabelecer regras para o funcionamento das Bases SAMU 192  regionais e das 

Viaturas de Suporte Avançado( VSA ) e Viaturas Suporte Básico ( VSB) de acordo 

com as normatizações do MS, observado o Plano Operativo; 

q) Participar dos eventos dos calendários oficiais de cada ente consorciado, dando 

apoio e garantindo a segurança da população, desde que previamente agendados, 

realizada a avaliação técnica e autorização do profissional responsável do 

CONCAMP SAMU REGIONAL DE CAMPINAS, e após o efetivo repasse do recurso 

para o custeio das unidades móveis necessárias, conforme estabelecido no 

Estatuto. 

r) Servir de fonte de pesquisa e extensão às instituições de ensino desde que 

previamente autorizado; 

s) Prestar contas de todos os recursos gerenciados aos municípios consorciados e 

aos Órgãos de controle interno e externo, quando necessário. 

4.2. De cada ENTE CONSORCIADO:  

a)  Manter suas Bases Descentralizadas em condições adequadas  respeitando as 

normas  e padrões estabelecidos pelas Portarias  do Ministério da Saúde . 

b) Arcar com os custos das despesas relativas  ao consumo de energia elétrica, 

telefone , água , bem como impostos ,  limpeza e manutenção predial e 

equipamentos necessários  a operacionalização das atividades ,  em cada Base 

descentralizada ; 

c) Ceder, na forma estabelecida na letra “f” da clausula quinta , os funcionários que 

deverão compor  a equipe de recursos humanos destinadas a operação das viaturas 

alocadas em seu território de abrangência , devendo sempre, para tanto, observar 

as normas e regramentos do Ministério da Saúde  

d) Repassar ao consórcio o valor de rateio estipulado nas datas previstas, sendo 

certo que as despesas decorrentes  das obrigações  descritas  nos itens anteriores 



não serão  descontadas dos valores que os entes consorciados  deverão dispor 

como rateio mensal  do Consórcio.  

 

CLÁUSULA QUINTA 

DA EXECUÇÃO  

 

5. Para o cumprimento de suas finalidades o Consórcio poderá: 

 

a) Firmar convênios, contratos, acordos de qualquer natureza, receber doações, 

auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas e doações de outras  entidades 

e órgãos do governo  bem como de outras entidades privadas. 

 

b) Ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da Federação 

consorciados. 

 

c) Adquirir bens que entender necessários, os quais integrarão o seu patrimônio; 

 

d) Receber materiais, serviços de qualquer natureza e recursos humanos, de outras 

entidades e órgãos do governo e entidade privada, mediante regulamentação específica 

no estatuto. 

 

e) Realizar concurso Público para a admissão de pessoal no regime celetista . 

 

f) Receber a titulo de cessão, sem prejuízo da remuneração, dos vencimentos e da 

carreira, funcionários de municípios consorciados, obedecida as normas que 

regulamentam o Plano de cargo, carreira e salários de cada ente da Federação 

consorciado.  

 

CLÁUSULA SEXTA 

DO PRAZO 

 

6. O CONSÓRCIO terá prazo indeterminado de vigência sendo que a sua extinção, 



quando porventura ocorra, dar-se-á mediante aprovação em Assembléia Geral e 

ratificação em lei por todos os entes consorciados.  

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA ÁREA DE ATUAÇÃO 

 

 7. O CONSÓRCIO atuará em todo o território dos entes federativos consorciados, 

podendo em caso situações emergências de catástrofes e desastres atuar em outras 

regiões fora da área de abrangência, desde que comprovada esta necessidade. 

 

CLÁUSULA OITAVA 

DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO 

 

8. Nos assuntos de interesse comum, assim compreendidos aqueles constantes da 

cláusula 1ª deste Protocolo de Intenções e observadas as competências legais dos 

gestores de saúde pública, terá o consórcio público poderes para representar os entes da 

Federação consorciados, inclusive firmar contratos e convênios com o Poder Público e/ou 

iniciativa privada.  

 

CLÁUSULA NONA 

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO 

 

9. O CONSÓRCIO será dotado da seguinte estrutura administrativa: 

a) Assembléia Geral; 

b) Conselho Deliberativo; 

c) Conselho Fiscal; 

d) Secretaria Executiva. 

 

9.1.   O Estatuto disporá sobre a organização, composição, atribuições e 

funcionamento de cada um dos órgãos que constituem a estrutura administrativa do 



CONSÓRCIO, que obedecerá as diretrizes definidas nas clausulas adiante descritas e que 

deverão ser observadas por ocasião da elaboração do ESTATUTO . 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA ASSEMBLÉIA GERAL 

10. A Assembléia Geral é a instância máxima de deliberação do Consórcio e será 

constituída por 02 (dois) representantes de cada ente federativo devidamente 

consorciado, sendo os titulares o Chefe do Poder Executivo de cada ente e suplentes os 

respectivos Secretários de Saúde.  

10.1. Na presença do titular, o suplente terá direito a voz, mas não a voto.  

 

10.2. Compete privativamente à Assembléia Geral: 

 

a) Aprovar e alterar o Estatuto;  

b) Indicar os membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo; 

c) Indicar os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; 

d) Indicar e aprovar o Diretor Geral conforme normas definidas pelo Estatuto do 

Consórcio, que deverá, obrigatoriamente, ser profissional médico, com notório 

conhecimento na área de urgência e emergência, de gestão pública e experiência 

comprovada de atuação nestas áreas.    

e) Apreciar e deliberar acerca da prestação de contas anual; 

f) Apreciar e deliberar acerca da inclusão, retirada e exclusão de consorciados; 

g) Decidir sobre a dissolução do consórcio; 

 

10.3. A Assembléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes ao ano 

preferencialmente no primeiro dia útil comum dos meses de março e setembro e 

extraordinariamente, quando for convocada pelo Presidente ou por, pelo menos, 2/3 dos 

consorciados, sabendo que cada ente consorciado terá pelo menos um voto. 

 



10.4. – A Assembléia Geral, ordinária ou extraordinária, reunir-se-á, em primeira 

convocação, com a presença de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos consorciados e, em 

segunda convocação, meia hora depois, com qualquer número. 

 

10.5. – As deliberações da Assembléia Geral se darão por maioria simples de votos, 

exceto na aprovação ou alteração do Estatuto ou de dissolução do Consórcio quando será 

exigido o voto concorde de, no mínimo, 2/3 dos consorciados.  

 

10.6. – A convocação da Assembléia Geral será feita através do Diário Oficial do 

Município de Campinas com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. 

 

10.7. – Num mesmo edital serão feitas a primeira e a segunda convocações, dele 

constando a ordem do dia. 

 

10.8. - Ninguém poderá representar dois consorciados na mesma Assembléia 

Geral. 

 

10.9. - Cada ente consorciado terá direito a voto, de acordo com critério a ser 

pactuado no estatuto.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DO PRESIDENTE DO CONSÓRCIO 

 

11. Fica convencionado que o CONSÓRCIO será presidido e legalmente 

representado pelo Chefe do Poder Executivo do Município de Campinas enquanto no 

exercício do cargo. O Presidente poderá delegar atribuições do cargo ao SECRETARIO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, mediante ato administrativo publicado em Diário Oficial do 

Município de Campinas.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DO CONSELHO DELIBERATIVO 

 



12. O Conselho Deliberativo é a instância que define os aspectos operacionais do 

CONSÓRCIO observados as deliberações da Assembléia Geral e será constituído por 

representantes dentre as seguintes categorias:  

 

a) Titular e suplente indicados pela CONCAMP SAMU REGIONAL CAMPINAS sendo 

um, obrigatoriamente  o Diretor Geral;  

b) Titular e suplente indicados pelo Comitê da Rede de Atenção à Urgência  

Regional da Região de Campinas; 

c) Titular e suplente indicados por cada ente federado consorciado. 

 

12.1. Os representantes indicados para a composição do Conselho Deliberativo , 

serão indicados  pela Assembléia Geral, para o mandato de 05  ( cinco ) anos e  exercerão 

as funções sem remuneração . 

 

 12.2. Caberá ao Conselho Deliberativo a definição de critérios e requisitos 

necessários ao preenchimento de cargos e exercício das funções no âmbito do consórcio. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 

DO CONSELHO FISCAL 

13. O Conselho Fiscal é a instância que afere aspectos financeiros do 

CONSÓRCIO e será constituído por membros titulares e suplentes que representarão 

cada ente consorciado paritariamente, e serão indicados pela Assembléia Geral.   

 

13.1.   Os  representantes indicados para a composição do Conselho Fiscal terão  

mandato de 05  ( cinco ) anos e  exercerão as funções  sem remuneração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

14. A Secretaria Executiva é a instância que coordena a operacionalização das 



atividades que competem ao CONSÓRCIO e será constituída pelos seguintes cargos: 

Diretor Geral, Coordenador Jurídico, Coordenador Administrativo, Coordenador Financeiro, 

Coordenador da Equipe Médica, Coordenador da equipe de Enfermagem, Coordenador 

Operacional. 

14.1. Caberá a Assembléia a indicação do Diretor Geral que deverá, 

obrigatoriamente, ser profissional médico, com notório conhecimento na área de urgência 

e emergência, de gestão pública e experiência comprovada de atuação nestas áreas.    

 

14.2. O Diretor Geral exercerá mandato de 05 (cinco) anos, podendo haver 

renovação do mandato, desde que aprovado pela Assembléia Geral.  

 

14.3. Compete ao Diretor Geral a indicação dos Coordenadores da Equipe Médica, 

de Enfermagem, Operacional e do Núcleo de Educação de Urgência  mencionados no item 

14 e  que preferencialmente deverão ser do Corpo Técnico do Consórcio.  

 

14.4. Compete ao Diretor Geral a indicação dos coordenadores  Administrativo, 

Jurídico e Financeiro mencionados no item 14, indicação esta baseada na analise de 

curriculum  vitae e comprovada experiência anterior, sendo que durante seu exercício no 

CONSORCIO, não poderá manter qualquer vinculo com os entes consorciados. 

  

14.5. Todos os Coordenadores indicados pelo Diretor Geral deverão ser 

obrigatoriamente aprovados pelo Conselho Deliberativo  

 

14.6.  Em caso de cumulação de cargos não haverá cumulação de salários. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

15. O valor per capita que os entes consorciados repassarão para o consórcio está 

calculado em três fases: 

  

15.1. Primeira Fase  - Implantação: 



 

15.1.1. Para a implantação  todos os entes consorciados deverão repassar ao 

CONSÓRCIO, em uma única parcela, o valor per capita de R$ 1,44 (hum real e quarenta  

e quatro  centavos  ) , identificado no ANEXO VII e  correspondente aos itens  abaixo 

discriminados   e obedecida a fórmula adiante descrita:  

 

a) Custo geral da  Central de Regulação – ANEXO I  

b) Custo geral Administrativa – ANEXO II 

c) Custo geral da equipe de apoio  – farmácia e dispensação – 

ANEXO III 

d) Custo de manutenção de viaturas do SAMU 192 REGIONAL DE 

CAMPINAS – ANEXO IV 

e) Custo de aquisição dos materiais para as Bases Descentralizadas-

ANEXO V 

f) Custo de  aquisição de equipamentos e insumos – ANEXO VI 

 

 

 

 15.1.2. O valor correspondente à fase de implantação do CONSÓRCIO deverá ser 

repassado em até 30 dias da data da promulgação da lei autorizativa do ente 

consorciado. 

 

15.1.3. O ente consorciado que ingressar no CONSÓRCIO após a fase de 

implantação arcará com o pagamento dos recursos necessários para a implementação dos 

novos serviços na mesma proporção indicada acima  

 

15.2. Segunda fase -Manutenção: 

 

15.2.1. Para a manutenção do CONSÓRCIO cada ente consorciado deverá repassar 

mensalmente até o  5º  (quinto) dia útil do mês o valor de R$ 0,84 ( oitenta  e quatro 

centavos) per capita, identificado no ANEXO VII e  correspondente aos itens  abaixo 



discriminados : 

 

 

 

 

 

a) Custo geral da  Central de Regulação – ANEXO I  

b) Custo geral Administrativa – ANEXO II 

c) Custo geral da equipe de apoio  – farmácia e dispensação – 

ANEXO III 

d) Custo de manutenção de viaturas do SAMU 192 REGIONAL DE 

CAMPINAS – ANEXO IV 

e) Valor equivalente a 10% do custo de aquisição dos materiais para 

as Bases Descentralizadas-ANEXO V 

f) Valor equivalente a 10% do custo de  aquisição de equipamentos e 

insumos – ANEXO VI 

 

15.3. Os valores financeiros calculados tem como base o SAMU de Campinas e 

estão detalhados no anexo I. 

 

15.4.Os valores de implantação e manutenção definidos nos itens 15.1.1 e 

15.2.1referem-se a data de 02 de julho de 2012  e poderão sofrer reajustes até a data de 

implantação.  

 

15.5. Os valores per capita poderão ser atualizados no momento da implantação 

do CONSÓRCIO e deverão ser atualizados e revistos semestralmente pela Secretaria 

Executiva e aprovado pela Assembléia Geral. 

 

15.6. Em caso de cessão do servidor por algum ente consorciado para a 

composição da Central de Regulação , referida cessão deverá obedecer à regra da letra ”f” 

da clausula quinta e obrigará o consórcio a ressarcir as respectivas despesas de RH de 

cada ente consorciado , vedado o desconto da referida despesa no valor que o ente 

consorciado deve dispor como rateio mensal.   



 

15.7. Para a execução das ações e serviços que competem ao CONCAMP SAMU 

REGIONAL DE CAMPINAS , cada ente federado consorciado repassará ao consórcio: 

 

a) Parcela única inicial correspondente a implantação do SAMU 192 REGIONAL de 

CAMPINAS com valor proporcional  de  R$ 1,44 ( Hum real e quarenta e quatro 

centavos  )  per capita que deverá ser paga em 30 dias após a constituição do 

contrato de consórcio público; 

 

b) Parcela mensal correspondente a manutenção e operacionalização do SAMU 192 

REGIONAL de CAMPINAS  no valor  proporcional  mensal de R$ 0,84( Oitenta  e 

quatro  centavos ) que deverá ser paga  até o 05º (quinto) dia útil do mês 

 

c) Parcela variável, de acordo com os serviços e apoios a serem executados pelo 

CONCAMP SAMU REGIONAL DE CAMPINAS  deste protocolo de intenção, 

especialmente aqueles mencionados no item 4, alíneas r e t, até 15 (quinze) 

dias antes da efetiva prestação do serviços, que será calculado na forma 

estabelecida no estatuto e no regimento interno.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO FUNDO DE RESERVA 

 

16.1. O CONSÓRCIO constituirá um fundo de reserva que será composto por 

parcelas fixas, pagas pelos entes consorciados até o último dia útil do mês  

correspondente ao valor de 2% (dois por cento) do valor repassado mensalmente por 

cada ente consorciado referente ao fundo de reserva do CONCAMP SAMU REGIONAL DE 

CAMPINAS 

 

16.2. Este valor deverá ser mantido em conta distinta e aplicado de acordo com as 

disposições estatutárias; 

 

16.3. O valor referente ao fundo de reserva somente poderá ser utilizado após 

aprovação do Conselho Deliberativo, podendo ser usado para investimentos, rescisões 



contratuais, contratações, dentre outras hipóteses. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA 

DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS 

 

17. O consorciado adimplente tem o direito de exigir dos demais o cumprimento 

das obrigações previstas no presente Protocolo de Intenções que, depois de ratificado por 

lei de cada ente consorciado, se constituirá no contrato de consórcio público.  

 

17.1. As multas e correções decorrentes de atraso nos repasses dos recursos 

devidos serão definidas no estatuto e no regimento interno. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA 

DA RETIRADA, EXCLUSÃO DO ENTE CONSORCIADO E DESTINAÇÃO DE BENS 

 

18. Serão obedecidos os critérios de retirada, exclusão e destinação de bens do 

ente consorciado expressos no Capítulo IV do Decreto 6.017/07, sendo as especificidades 

estabelecidas quando da elaboração do estatuto. 

 

18.1. A retirada do ente da Federação do consórcio público dependerá de ato 

formal de seu representante na Assembléia Geral com antecedência mínima de 90 dias. 

 

18.2. Os bens doados destinados ao consórcio público pelo consorciado que se 

retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa previsão no contrato 

de consórcio público ou no instrumento de transferência ou de alienação. 

 

18.3. A retirada do ente do consórcio público não  prejudicará as obrigações já 

constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja extinção dependerá da absorção  do 

RH  eventualmente cedido ao consórcio. 

18.4. Somente poderá ser aceita a retirada do ente consorciado, após o acerto de 

contas referente as indenizações contratuais de RH, que foram necessárias para  compor  

as equipes operacionais de sua região. 



18.5. O ente consorciado que estiver se retirando do Consórcio arcará com multa 

pecuniária  de 10 x  o valor do Fundo de Reserva até a data da  efetivação da saída . 

18.6. A saída de um ente consorciado que contribua com mais de 50% dos 

recursos utilizados , acarretará a automática dissolução do consórcio. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA 

DA EXTINÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES 

 

19. O presente Protocolo de Intenções será convertido em contrato de consórcio 

público, mediante ratificação de lei aprovada pelo Poder Legislativo dos entes signatários.  

 

19.1. Eventuais municípios que ingressem no CONSÓRCIO posteriormente deverão 

igualmente ter sua participação aprovada em lei e pela Assembleia Geral do CONSÓRCIO, 

como condição de eficácia da alteração do contrato de consórcio. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA  

DAS DISPOSIÇOES GERAIS 

 

20. O CÓNSÓRCIO observará os princípios da administração pública, em especial a 

Lei Federal nº 8.666/93, e posteriores alterações, especialmente no que atine à aquisição 

de bens e serviços e publicidade de seus atos.  

 

20.1. Os entes consorciados poderão ceder ao CONSÓRCIO servidores e bens 

móveis e imóveis, observada a legislação própria . 

 

20.2. Os entes consorciados somente entregarão recursos financeiros ao 

CONSÓRCIO mediante contrato de rateio, observado o artigo 13 do Decreto 6017/07. 

 

20.3. Os casos omissos serão dirimidos em conformidade com a previsão da 



normativa federal acerca de consórcios públicos.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA  

DO FORO 

 

21. Para dirimir quaisquer questões oriundas deste Consórcio, os Entes 

Consorciados elegem o foro da Comarca de Campinas, excluindo qualquer outro por mais 

privilegiado que seja.    

 

E assim, por estarem devidamente ajustados, firmam o presente Protocolo de 

Intenções em 08 (oito) vias de igual forma e teor para publicação nos órgãos de imprensa 

oficiais de cada ente signatário. 

 

 

 

Campinas,            de    JULHO de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I  

 

 

 

 

 

CUSTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO  :  composta por 6 Médicos Reguladores  , 6 

Telefonistas ( TARM)  e 2 Operadores de Frota  

 

 

 

 

CUSTO DE GASTOS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO / MENSAL  

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

 

CUSTO  ADMINISTRATIVO DO CONSÓRCIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO III 

 

 

 

 

 

 

 CUSTO DE EQUIPE DE APOIO  – farmácia e dispensação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO IV 

 

 

 

 

 

 

 

CUSTO DE MANUTENÇÃO DA FROTA DAS VIATURAS DO SAMU 129   

Total de viaturas  = 45 viaturas do SAMU 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO V 

 

      

 

 

 

 

 

 

     MATERIAS PARA AS BASES DESCENTRALIZADAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO VI 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPAMENTOS E INSUMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO VII 

 

SOMA DOS VALORES  DE TODOS OS CUSTOS  MENOS  RECURSOS HUMANOS DAS 

EQUIPES DAS VIATURAS 

 

 

 

VALORES DO CUSTEIO  PELO MINSITÉRIO DA SAÚDE  RESPECTIVOS AS VIATURAS 

DO SAMU 192  E DA CENTRAL DE REGULAÇÃO   

 

 

 

 



 

 

 

 

 


