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MOÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS SOBRE A POLÍTICA DE ATENÇÃO À SAÚDE 
MENTAL 
 
01. A II Conferência Municipal de Saúde Mental de Campinas, realizada em 2010, deliberou para que o 
Município, progressivamente, assuma as responsabilidades da atenção à saúde mental na cidade. 
 
02. A IX Conferência Municipal de Saúde, ocorrida em 2011, aprovou sobre a Saúde Mental as seguintes 
propostas: 
 1.13 - A IX Conferencia Municipal de Saúde reitera as deliberações da II Conferencia Municipal de 
Saúde Mental, realizada em 2010, sendo essas deliberações publicadas em, no máximo, trinta dias. 
 1.14 - A Secretaria Municipal de Saúde deve desenvolver plano de expansão dos CAPS (Centros de 
Apoio Psicossocial) III, CAPS AD (Álcool e Drogas), CAPSi (Infantil), Centros de Convivência, projetos de 
geração de renda e serviços residenciais terapêuticos que contemple a necessidade das regiões hoje com 
difícil acesso e sobrecarga de demanda. 
 1.15 - A Secretaria Municipal de Saúde deve estabelecer diretrizes que regulamentem os Centros 
de Convivência e serviços de geração de renda a partir de discussões dos respectivos fóruns, dos espaços 
de controle social e espaços mais amplos de discussões dos trabalhadores. 
 
03. Lamentavelmente, a Prefeitura Municipal de Campinas, através de sua Secretaria Municipal de Saúde, 
não só deixou de cumprir as deliberações das duas Conferências citadas, como a cada dia dá mostras de 
grande irresponsabilidade na condução da política de atenção à Saúde Mental em Campinas. 
 
04. As atitudes procrastinatórias em relação à renovação do Convênio com o Serviço de Saúde Cândido 
Ferreira, bem como os empecilhos burocráticos levantados em sua operacionalidade, são uma das faces 
dessa postura irresponsável. 
 
05. Nas reuniões da Comissão de Saúde Mental deste Conselho Municipal de Saúde, por várias 
oportunidades, representantes da gestão da Secretaria Municipal de Saúde afirmaram que o atual governo 
"não reconhece a Lei nº 6.215 de 1990", ou ainda que esta Lei "impede que o governo assuma suas 
responsabilidades na atenção à Saúde Mental", ou que a Lei mencionada é "inconstitucional", embora não 
apresentam nenhum documento esclarecendo sobre esta pretensa "inconstitucionalidade". 
 
06. Repudiamos esta postura leviana da atual gestão da Secretaria Municipal de Saúde, que apenas revela 
mais uma face de seu descompromisso com a atenção à Saúde Mental na perspectiva da Reforma 
Psiquiátrica disposta na Lei nº 10.216 de 2001, ainda mais quando observamos sua atitude subserviente ao 
repugnante "Programa Recomeço" do Governo do Estado de São Paulo. 
 
07. Por outro lado, sequer as garantias de contratação de profissionais para os cuidados da Saúde Mental 
na rede de atenção básica tem sido observadas pela Prefeitura Municipal de Campinas, sob alegações 
diversionistas. 
 
08. O Conselho Municipal de Saúde de Campinas não pode assistir a esse quadro sem atuar com suas 
plenas prerrogativas constitucionais e legais, de controle social do Sistema Único de Saúde, razão pela qual 
aprova esta Moção. 
 
09. Tendo em vista estas considerações, o Conselho Municipal de Saúde manifesta-se pelas seguintes 
posições: 
 09.01. A Prefeitura Municipal de Campinas deverá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contratar os 
profissionais já aprovados no concurso público para atuar na rede de atenção básica do Município, nos 
cuidados à Saúde Mental, repondo integralmente as vagas antes ocupadas pelos trabalhadores contratados 
pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira que atuavam na atenção básica; 



 09.02. O Conselho Municipal de Saúde aprova a proposta de Decreto Regulamentador da Lei 
Municipal nº 6.215 de 1990, em anexo; 
 09.03. Este Conselho Municipal de Saúde fará desta Moção uma Resolução, que no caso de 
descumprimento, da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura Municipal de Campinas, desde já 
autoriza sua Executiva a tomar todas as medidas jurídico-legais cabíveis para fazer valer suas prerrogativas 
legais e o respeito ao controle social, e, em especial, à garantia efetiva da atenção à Saúde Mental no 
Município de Campinas. 
 
Campinas, 29 de novembro de 2013. 
 
JOSÉ PAULO PORSANI 
Presidente 
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 
 
 
PROPOSTA DE DECRETO REGULAMENTADOR DA LEI MUNICIPAL Nº 6.215 DE 1990 
DECRETO MUNICIPAL Nº............. DE 2013 
 
REGULAMENTA A LEI Nº 6.215 DE 1990, DISPONDO SOBRE O FUNCIONAMENTO E O GERENCIAMENTO 
COMUM DO SERVIÇO DE SAÚDE DR. CÂNDIDO FERREIRA E SUA ADMINISTRAÇÃO CONJUNTA 
 
O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, e Considerando a competência 
contida nos incisos III, VIII e XV, do art. 75 da Lei Orgânica do Município de Campinas; 
Considerando que os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.215, de 09 de maio de 1990, estabeleceram que o 
funcionamento e o gerenciamento comum do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira e sua administração 
conjunta se farão por meio de convênio; 
Considerando que o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira por força da Lei nº 6.215 de 09 de maio de 1990 
se dedica ao atendimento de fins exclusivamente públicos; 
Considerando que o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é entidade histórica na assistência à saúde no 
Município de Campinas, sendo fundado em 06 de julho de 1919, com relevantes serviços prestados à 
sociedade ao longo de seus 92 anos de existência em cogestão com a Secretaria Municipal de Saúde desde 
1990 
Considerando que a Direção do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é integrada por representantes da 
Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, funcionários, usuários e seus familiares, 
membros de instituições de saúde e ensino conveniadas, membro do Conselho Municipal de Saúde 
(segmento usuário); 
Considerando que o Município mantém com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira convênios sucessivos, 
para o atendimento de ações e serviços de saúde essenciais, desde a edição da Lei nº 6.215, de 09 de maio 
de 1990; 
Considerando que, os serviços vêm sendo prestados sob regime de cogestão e supervisão da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
Considerando o disposto no §8º, do art. 37, da Constituição Federal, no art. 116, da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e demais dispositivos da legislação federal aplicáveis;  
Considerando que os Ministros do Supremo Tribunal Federal vêm se posicionando no sentido de que o 
contrato de gestão tem caráter convenial, ou seja, é um tipo de convênio; 
Considerando que, existe necessidade de regulamentação da relação estabelecida para que seja conferida 
maior segurança jurídica nas relações conveniais existentes, possibilitando a continuidade dos serviços de 
saúde que são essenciais à população de Campinas, 
DECRETA 
 
Art. 1º Fica O Município de Campinas autorizado a celebrar convênios de cooperação e gestão com o 
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, objetivando o seu funcionamento, o gerenciamento comum e sua 
administração conjunta, para o fim de promover ações e serviços de saúde integrados ao Sistema Municipal 
de Saúde atendendo clientela universalizada. 



 Parágrafo Único - O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira poderá promover ações de caráter 
assistencial, complementares às ações de saúde propriamente ditas, cujo objeto se situe no âmbito dos 
Determinantes Sociais da Saúde (DSS), observando-se as disposições legais vigentes para a determinação 
da origem orçamentária dos recursos a serem alocados para a consecução destes fins. 
 
Art. 2º Os convênios a serem celebrados deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, economicidade, e ainda o seguinte: 
 I - identificação do objeto a ser executado; 
 II - plano de trabalho ou operativo definido em conjunto pela Secretaria Municipal de Saúde e o 
Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, estabelecendo: 
a) metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução; 
b) os índices de desempenho almejados; 
c) plano de aplicação dos recursos, incluindo investimentos e material permanente, as despesas 
institucionais, as despesas de custeio (materiais e serviços), despesas de pessoal (salários, encargos sociais, 
admissão e rescisão), despesas bancárias e margem para despesas financeiras eventualmente incidentes, 
devidamente justificadas; 
d) cronograma físico e financeiro para as ações ou serviços a serem realizadas, observadas as regras dos 
§§2º e 3º, do art. 116, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 
 III - prazo de duração do convênio de cooperação e gestão e previsão de sua prorrogação, se o 
caso; 
 IV - fixar regulamento próprio para contratações de pessoal, obras, serviços e compras, observando 
regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos; 
 V - estabelecer as obrigações e responsabilidade dos dirigentes e dos gestores municipais; 
 VI - estabelecer critérios de avaliação periódica, a ser procedida por Comissão de 
Acompanhamento, composta por representantes da Administração Municipal, das instâncias legalmente 
estabelecidas de controle social e da instituição Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira. 
 VIII - dar ampla publicidade ao termo firmado e estabelecer instrumentos de controle social. 
 
Art. 3º. Fica ratificado o reconhecimento do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira como ente de 
cooperação, entidade de utilidade pública (Lei Municipal nº 3036/70) e relevante função social. 
 
Art. 4º. A prestação de serviços pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira não poderá, em hipótese 
alguma, resultar na exclusividade desta instituição na atenção à Saúde Mental do Sistema Único de Saúde 
de Campinas, devendo a Prefeitura Municipal de Saúde assumir todas as demais responsabilidades nesta 
área não abrangidas pelos convênios firmados com a referida instituição. 
 
Art. 5º. As despesas decorrentes deste Decreto deverão ser suportadas pelas verbas já previstas e 
consignadas no Orçamento para esse fim. 
 
Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
JOSÉ PAULO PORSANI  
Presidente  
 


