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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Avenida Anchieta, nº 200 - Bairro Centro - CEP 13015-904 - Campinas - SP - www.campinas.sp.gov.br 

Paço Municipal - 11º Andar

PMC/PMC-SMS-GAB/PMC-SMS-DGDO

JUSTIFICATIVA

Campinas, 11 de maio de 2021.
Ilmo. Sr.
Dr. Lair Zambon
Secretário Municipal de Saúde – SMS/PMC
 
 
Assunto: Justificativa para a formalização de Termo de Convênio com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira
 
 
I- Do Sistema Municipal de Saúde de Campinas
 
O município de Campinas conta com uma população de aproximadamente 1.199.542,00 habitantes (IBGE 2017), distribuída por seis distritos (Sousas, Joaquim Egídio, Barão Geraldo, Nova Aparecida, Campo Grande e Ouro Verde) e
centenas de bairros. Campinas constituiu-se como um dos pólos da região metropolitana de Campinas, formada por 20 (vinte) municípios e que representa 1,8% do PIB (produto interno bruto) nacional e 7,81% do PIB paulista, tendo uma
população estimada em 3,2 milhões de habitantes (6,8% da população do Estado). Também se tornou referência em saúde para a região, assim como para o Brasil, pela construção histórica da saúde pública.
 
O Sistema Único de Saúde - SUS consiste numa complexa rede interfederativa de Serviços de Saúde e instâncias de Gestão e Controle Social, decorrentes da Constituição Federal de 1988 e  regulamentado pela Lei 8080/90 entre outras
legislações correlatas, que definem os princípios e diretrizes que devem norteá-lo e recursos para sua viabilização, garantida a autonomia a cada ente federado, conforme o preceito constitucional, incumbindo-lhes o dever da atuação em rede
visando atingir a integralidade da assistência.
 
A Rede de Saúde do Município é composta de diferentes tipos de unidades de saúde, organizadas nas redes de atenção: Rede de Atenção Básica, Rede de Atenção de Média e Alta Complexidade e Rede de Atenção em Urgência e
Emergência, buscando-se o funcionamento de forma organizada e hierarquizada.
 
Atualmente existem 05 (cinco) Distritos de Saúde em Campinas: Distrito de Saúde Norte, Distrito de Saúde Sul, Distrito de Saúde Leste, Distrito de Saúde Sudoeste e Distrito de Saúde Noroeste.
 
Cabe a Secretaria Municipal de Saúde a busca continuada da melhora do atendimento e o melhor uso dos recursos disponíveis para aprimorar a qualidade e a expectativa de vida da população em sua área de abrangência.
 
 
II- Da Possibilidade de Complementaridade pelo Setor Privado
 
Conforme prevê a Constituição Federal (art. 199) e a Lei Orgânica do SUS (Lei Federal nº 8.080/90), é possível a participação complementar no Sistema Único de Saúde e assim se referem ao tema:
 
Constituição Federal
 
Art. 199...

https://pt.wikipedia.org/wiki/PIB


21/05/2021 SEI/PMC - 3818693 - Justificativa

https://sei.campinas.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4124089&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000969&infra_has… 2/17

§ 1º As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos.
§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
 
Lei 8080/90
 
Art. 4º O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de
Saúde (SUS).
§ 2º A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
 
(...)
 
Art. 24 – Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.
 
Parágrafo único – A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito público. (grifo nosso)
 
Art. 25 – Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do Sistema Único de Saúde (SUS).
 
Logo, verificada a necessidade de complementação dos serviços de saúde, o município de Campinas, por intermédio desta Secretaria Municipal de Saúde, pode recorrer à iniciativa privada, com preferência para as entidades filantrópicas.
 
 
III - Das razões que fundamentam a celebração do novo ajuste
 
Atualmente a conjugação de esforços para o desenvolvimento do Programa de Assistência à Saúde Mental no município de Campinas, no âmbito do Sistema Único de Saúde, de forma complementar, está disciplinada por meio do Termo de
Convenio nº 04/17, Processo Administrativo nº 17/10/17926, processos SEI PMC.2019.00001734-05 e PMC.2020.00005800-51 firmado com o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, com vigência até 02/06/2021, quando completará 04
(quatro) anos de duração.
Em 23/07/2020 o DGDO iniciou processo SEI PMC.2020.00033842-36 para formalização de novo convênio com o SSCF, fundamentado nas tratativas de um acordo amigável entre SSCF e PMC, conforme Processo N° i036015-
12.2014.8.26.0114 (apenso: Processo n° 1007892-67.2015.8.26.0114) Ação de Cobrança, e processo PMC.2020.00015994-4.
O acordo foi firmado em novembro de 2020 (documento 3154606) e  homologado em abril de 2021, com o intuito de se permitir a continuidade da prestação do serviço médico de saúde, com a respectiva adequação das prestações de
contas, nos termos seguintes:
 

1. "Considerando-se que o serviço médico prestado pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira pode ser qualificado como um serviço público essencial de saúde, na área psiquiátrica, prestado em favor da população do Município de
Campinas, porquanto o Convênio deverá ser mantido.

2. O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira providenciou a alteração dos Estatutos Sociais, conforme instrumento acostado às fls.678/690, do Protocolado Administrativo nº 2019/10/06738, adequando-se ao escopo do Convênio.
3. O Convênio  vigente  com  o  SSCF  de nº 04/2017 tem por objeto exclusivamente a execução de saúde mental.
4. Dessa forma, o serviço médico continuará sendo prestado mediante Convênio, mediante a elaboração do Plano de Trabalho, devendo constar deste as atividades relacionadas ao escopo da entidade, que é essencialmente a prestação

do serviço médico na área de saúde mental.
5. Que, em razão da sistemática jurídica imposta pela Constituição Federal, fica terminantemente vedada a indicação por parte do Município de Campinas de servidores para prestar serviços por meio do Convênio do Serviço de Saúde

Dr. Cândido Ferreira ou mesmo de servidores para compor a gestão ou administração da entidade.
6. Assim sendo, o formato jurídico de "cogestão" não se afigura adequado aos termos do Convênio firmado com a entidade, porquanto as partes acordam a revogação da Lei Municipal nº 6215/90 e de suas alterações, sendo que o

projeto de revogação da lei será enviado à Câmara Municipal de Campinas, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da homologação do presente acordo.

7. A entidade deverá implantar um "Manual de Normas e Procedimentos de Controles Internos", de forma a ajustar sua Contabilidade ao escopo delineado, inclusive quanto à contratação de pessoal e aplicação das receitas e
realização de despesas, de forma a atender às exigências legais no que tange aos Planos de Trabalho apresentados e às prestações de contas junto ao Convênio, devendo excluir as despesas não relacionadas ao escopo do mesmo, de
acordo com as observações lançadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.    

Ú
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8. Pelo presente acordo fica reconhecida pelas partes a existência de um déficit gerado em convênios anteriores, constantes do ANEXO ÚNICO, objetos das ações judiciais, em razão das despesas com pessoal da entidade,
considerando-se que aquelas decorrem da prestação do serviço público de saúde mental em favor do Município de Campinas, especialmente do SUS, há obrigatoriedade do Município  em ressarcir os prejuízos ao Serviço de Saúde
Dr. Cândido Ferreira, o que ser realizará por meio do presente acordo, abrangendo todos os convênios firmados anteriormente, inclusive o que está em vigência, conforme relação constante do ANEXO ÚNICO, comprometendo-se a
entidade a nada mais reclamar em relação a eventuais débitos pretéritos ou atuais. 

9. Para efeito de ressarcimento aos prejuízos suportados pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, a título de dívidas tributárias e trabalhistas, já pactuadas  e  vincendas,  o  Município de Campinas ressarcirá o montante de
R$.24.468.954,40 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), cujo valor será dividido em 44 (quarenta e quatro) parcelas mensais, no valor de
R$.556.112,60 (quinhentos e cinquenta e seis mil, cento e doze reais e sessenta centavos) cada  uma,  corrigidas  anualmente pela variação  da taxa Selic ou outro  índice  que vier a sucedê-lo,  com  o primeiro vencimento a partir
da data da  assinatura  do  próximo  termo de Convênio, as quais deverão  ser  depositadas  em  conta corrente mantida junto ao Banco do Brasil, Agência 3360-X, conta: 6188-3,  indicada  pelo Serviço  de Saúde  Dr. Cândido
Ferreira.

10. O valor do ressarcimento especificado no item (ix) abrange ainda o valor glosado de R$.2.311.344,82 (dois milhões, trezentos e onze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), relativo à fiscalização pontual e
parcial do exercício 2018, bem como os valores totais de R$.6.698.670,24, do exercício de 2018   (TC 15784.989.19-6) e R$.6.959.057,40 (R$.7.720.901,22 deduzido o valor do saldo remanescente - R$.761.843,82), do exercício
2019, apontados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os quais totalizam para 2018 e 2019 o montante de R$.13.657.727,64 (TC 15.447.989.17.9) e o Termo de Confissão de Dívida firmado em 29 de setembro de
2010, no valor de R$.13.405.185,95, conforme o item 18 e todos os valores das glosas relativas aos demais termos de convênios e respectivos termos aditivos descritos no ANEXO ÚNICO, cujos valores deverão ser contabilizados em
separado das despesas do Convênio, como ressarcimento de prejuízos à entidade.  

11. Diante das restrições financeiras e orçamentárias do Município de Campinas, os ressarcimentos a que  se referem os itens (9) e (10) deverão ser subtraídos do valor mensal que é repassado ao Convênio atualmente, pagos e
contabilizados em separado da prestação de contas da entidade, a partir da data do próximo termo de convênio, observando-se os critérios delineados nas decisões proferidas pelo TCE, com a devida adequação do Plano de
Trabalho.                                                                                           

12. Que, em decorrência do presente acordo não haverá aumento da despesa reservada no orçamento público para o Convênio do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, de forma que o valor mensal continuará o mesmo, não gerando,
assim, aumento de despesa em relação aos cofres públicos.

13. Que, em momento oportuno será celebrado um novo Convênio, o qual deverá respeitar o presente acordo.

14. Que o valor correspondente à indenização pelo déficit mensal gerado nos convênios listados no ANEXO ÚNICO será depositado em conta corrente indicada pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, conforme o item (ix), na
mesma data da efetivação do repasse do valor do convênio, com o primeiro vencimento a partir da data da assinatura do próximo termo de Convênio, até atingir o valor total da dívida, cuja comprovação se dará com a quitação
definitiva, a qual deverá ser devidamente contabilizada nos livros da entidade, servindo os comprovantes de depósito como recibo.

15. Que, as despesas decorrentes do presente acordo deverão onerar a dotação: 087000.08770.10.302.1003.4021.3.3.90.93 FR 01.302-000 Indenização DGDO, conforme informado no SEI: 2020.00015994- 48.

16. Que, em razão do presente acordo, os processos: 1036015-12.2014.8.26.0114 e 1007892- 67.2015.8.26.0114 devem ser extintos e uma vez homologado o acordo por r. sentença, desde que haja a concordância do órgão do Ministério
Público do Estado de São Paulo, arcando cada parte com os honorários advocatícios dos respectivos patronos e despesas processuais já desembolsadas.                

17.   Que, em razão do presente acordo, tanto o Município de Campinas quanto o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira,  dão ampla,  geral  e irrestrita  quitação  de todas as prestações de contas  dos convênios  firmados  em regime de
"cogestão", listados no ANEXO ÚNICO, que fica fazendo parte integrante da presente, especialmente no que diz respeito as despesas indicadas no item 16 e que se refletem nas glosas atualmente existentes, nada mais tendo ou
havendo a reclamar sobre esses títulos.                                                      

18. Deverão ser realizadas as comunicações do presente acordo nos Inquéritos Civis nº 41/2010, da 24ª Promotoria de Justiça de Campinas e 1720/2013 PP, da 15ª Promotoria de Justiça Cível de Campinas, no prazo de 15 (quinze)
dias, para todos os fins de direito.

Ante o exposto, as partes requereram, de comum acordo e com a devida anuência do Ministério Público do Estado de São Paulo, a homologação por sentença, extinguindo-se os feitos, nos termos do Art.487, III, "b", do Código de
Processo Civil."
       
Diante do exposto, visando realizar as devidas adequações orçamentárias e para cumprimento dos termos acordados, propomos a celebração do novo ajuste a partir de 03/06/2021.
 
 
IV- A excepcionalidade desta opção para formar o vínculo de cooperação - Interesse Público comum
 

1. Caracterização do Objeto

 
A Secretaria Municipal de Saúde, com a responsabilidade conferida pela Gestão Plena dos recursos oriundos do Ministério da Saúde, vem aprimorando seus Serviços Assistenciais, de Regulação do Sistema, de Controle e Auditoria, de
Planejamento e Gestão visando atender na Integralidade as necessidades de nossos munícipes em Atenção à Saúde.
 
A Política Nacional de Saúde Mental se fundamenta na idéia de rede, objetivando a construção de redes substitutivas ao modelo asilar, baseadas em diferentes serviços de saúde mental de base comunitária, como: Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSad, CAPSi), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais, Emergências Psiquiátricas e Atendimentos Móveis de Urgência, Centros de Convivência,
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Programas de Geração de Trabalho e Renda, Consultório na Rua, Equipes de Saúde Mental em Unidades Básicas de Saúde em integração com o Saúde de Família.
 
Para estabelecer de fato a integralidade do cuidado essa Rede de Atenção à Saúde Mental, deve articular-se com os demais serviços que compõem a Rede de Atenção à Saúde, assim como contribuir para a organização da rede intersetorial
de cuidados, que envolve outros setores da organização política e social como: Assistência Social, Educação, Habitação, Segurança Pública, Judiciário e, ainda, os diversos recursos da vida comunitária, as associações de familiares e
usuários dos serviços, os movimentos sociais, dentre outros.
 
A reorganização da Assistência à Saúde, na lógica da rede de cuidados, pressupõe a constituição de múltiplos canais de comunicação interpessoal, interdisciplinar, interinstitucional, intersetorial e, conseqüentemente, a reestruturação dos
aspectos técnicos, políticos, gerenciais e éticos nos mais diversos níveis de relações institucionais e pessoais, organicamente interligados.
 
As estruturas organizacionais de Atenção à Saúde em rede são um modelo alternativo às estruturas organizacionais do modelo piramidal e que para se consolidar uma Rede de Atenção à Saúde Mental coerente com os princípios do SUS,
não basta implantar e implementar serviços e equipamentos, mas também inovar em processos de trabalho, comunicação e modelos de gestão compartilhada entre trabalhadores, gestores e usuários, promovendo a construção de um projeto
coletivo de saúde mental que fortaleça as práticas clínicas e gestoras no SUS.
 
Ainda, o Sistema Único de Saúde possui como missão e responsabilidade, a formação e desenvolvimento de recursos humanos voltados para a atenção à saúde, como preconizado pela Constituição Federal que confere ao SUS - Sistema
Único de Saúde, dentre outras, a atribuição definida no artigo 200:
 
“Art. 200 – Ao Sistema Único de Saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei: (...) III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde (...). V - incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico
e tecnológico;.”
 
Em igual sentido, a Lei Federal nº 8.080 de 19 de setembro de 1.990, que regulamenta o dispositivo constitucional que institui o SUS - Sistema Único de Saúde em âmbito nacional, e dispõe em seus arts. 6°, 15 e 27:
 
“Art. 6º Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS:) (...) III – a ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde."
 
"Art.15. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições (...) IX – participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de recursos
humanos para a saúde."
 
Art. 27. A política de recursos humanos na área de saúde será formalizada e executada, articuladamente, pelas diferentes esferas de governo, em cumprimento dos seguintes objetivos: I – organização de um sistema de formação de
recursos humanos em todos os níveis de ensino, inclusive de pós-graduação, além da elaboração de programas de permanente aperfeiçoamento de pessoal; Parágrafo único. Os serviços públicos que integram o Sistema Único de Saúde-
SUS constituem campo de prática para ensino e pesquisa, mediante normas específicas, elaboradas conjuntamente com o sistema educacional.”
 
Dessa forma, a Portaria Interministerial Nº 1.127 de 04 de agosto de 2015 institui as diretrizes para a celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), para o fortalecimento da integração entre ensino,
serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), em seu Art. 3º:
 
“I – formação de profissionais de saúde em consonância aos princípios e diretrizes do SUS e tendo como eixo a abordagem integral do processo de saúde-doença;
II – respeito à diversidade humana, à autonomia dos cidadãos e à atuação baseada em princípios éticos, destacando-se o compromisso com a segurança do paciente, tanto em intervenções diretas quanto em riscos indiretos advindos da
inserção dos estudantes no cenário de prática;
III – compromisso das instituições de ensino e gestões municipais, estaduais e federal do SUS com o desenvolvimento de atividades educacionais e de atenção à saúde integral;
IV – singularidade das instituições de ensino envolvidas no processo de pactuação e contratualização das ações de integração ensino e serviço, especialmente as especificidades relativas à natureza jurídica das instituições de ensino;
V – compromisso das instituições de ensino com o desenvolvimento de atividades que articulem o ensino, a pesquisa e a extensão com a prestação de serviços de saúde, com base nas necessidades sociais em saúde e na capacidade de
promover o desenvolvimento regional no enfrentamento de problemas de saúde da região;
VI – compromisso das instituições de ensino, Estados e Municípios com as condições de biossegurança dos estudantes nos serviços da rede;
VII – integração das ações de formação aos processos de Educação Permanente da rede de saúde;
VIII – planejamento e avaliação dos processos formativos, compartilhada entre instituições de ensino, programas de residência em saúde e serviços de saúde, garantida a autonomia progressiva do estudante no desenvolvimento de
competências em serviço e de integração do processo de trabalho da equipe em saúde; e
IX – participação ativa da comunidade e/ou das instâncias do controle social em saúde”.
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2. Impossibilidade de atender diretamente

 
Para o Sistema Único de Saúde, a complementaridade se presta a suprir o Poder Público dos serviços que lhe faltam, visando, na realidade, alcançar a integração de serviços, como forma de atingir a integralidade do cuidado;
 
Os transtornos mentais segundo a OMS são a quinta causa de incapacidade de autonomia e laborativa na população geral.
 
O município de Campinas possui rede de serviços próprios em Atenção à Saúde Mental, que está em processo de recomposição e ampliação desde 2013, conforme segue:
 

Atenção Primária: toda a assistência em saúde mental realizada nas Unidades Básicas de Saúde é realizada sob gestão direta da administração municipal.
Atenção Especializada: 01 CAPS infanto juvenil no Distrito de Saúde Sul, 01 CAPS infanto juvenil no Distrito de Saúde Noroeste e 01 CAPS AD II no Distrito de Saúde Sudoeste são serviços próprios municipais.

           
Apesar dos esforços da Secretaria Municipal de Saúde para a implantação de rede própria para a Assistência Integral em Saúde Mental, nossas unidades especializadas ainda são insuficientes (em quantidade e qualidade) para oferecer a
assistência necessária, tendo em vista os parâmetros preconizados através da Portaria de Consolidação nº 003 de 28/09/2017 e Portaria de Consolidação nº 006 de 28/09/2017.
 

3. Conjugação de esforços e interesse comum dos partícipes

 
A reciprocidade de interesses e a confluência entre os objetivos estatutários da entidade (Artigo 2º do Estatuto Social) e a Política Municipal de Saúde para o Programa de Assistência na área da Saúde Mental, garantem que as atividades a
serem desenvolvidas por intermédio da parceria que se estabelece no ajuste, sejam coincidentes com a finalidade precípua da instituição.
 

4. Finalidade da entidade preconizada pelo estatuto social - identidade com o objeto conveniado

 
A finalidade da entidade segundo o Estatuto Social “é a prestação gratuita de assistência e desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa, esportes e cultura, assim como apoiar o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde -
SUS,para usuários assistidos nos campos da saúde mental em particular e da saúde em geral.”
 
Como se observa, no presente caso, a parceria solicitada pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, trata-se de ajuste em que as partes possuem interesses recíprocos, como demonstrado e é, neste momento, de relevante interesse público,
haja vista que garante a continuidade na assistência à saúde no âmbito da saúde mental e indica a garantia de cumprimento da missão do Sistema Único de Saúde sob a gestão Municipal.
 
 
V- Critério de escolha do conveniado
 

1. Entidade sem fins lucrativos e com Certificação de Filantropia - preferência constitucional

 
O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é uma entidade beneficente sem fins lucrativos fundada em 24 de abril de 1.924 e que tem como principal objetivo a desospitalização, a participação social dos usuários e o respeito ao direito à
convivência dos diferentes, acumulando grande expertise durante os seus 90 anos de existência no campo do Cuidado Integral ao Usuário que necessita e Atenção em Saúde Mental, tornando-se referência no tratamento em Saúde Mental no
Brasil desde 1993, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em função do pioneirismo na implantação e manutenção do Projeto da Reforma Psiquiátrica Brasileira no município de Campinas.
 

2. Capacidade técnica e operacional da entidade
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O Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira demonstrou ter capacidade técnica operacional para executar o objeto conveniado, demonstrando, a existência em quadro permanente, de profissionais qualificados para execução das ações e
especificidades previstas no Plano de Trabalho proposto.
 
3. Relevância do ajuste e interesse público
 
A pareceria proposta pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira é, neste momento, de relevante interesse público, haja vista que garante a continuidade na assistência à saúde no âmbito da saúde mental e indica a garantia de cumprimento
da missão do Sistema Único de Saúde sob a gestão Municipal, como antes mencionado.
 
Importante dizer que não se trata o objeto da parceria sugerida pela entidade, de programas governamentais definidos como de parceria e fomento, valendo ressaltar que as estipulações da Lei nº 13.019/2014, inclusive aquelas relativas à
obrigatoriedade de promover Chamamento Público para a escolha das entidades, restaram alteradas pela Lei nº 13.204/2015, estipulando que: "artigo 3º Não se aplicam às exigências desta Lei: (...) inciso IV - aos convênios e contratos
celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos nos termos do § 1o do art. 199 da Constituição Federal".
 
Ainda, ao gestor Municipal, restou garantida a discricionariedade na formalização dos ajustes consoante o disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal nº 16.215 de 12 de maio de 2008: Art. 4º - A celebração de convênios e
demais ajustes se iniciará na Secretaria solicitante, onde deverá ser instruído, minimamente, com os seguintes documentos: (...) § 2º A celebração de convênio com entidades privadas sem fins lucrativos poderá ser precedida de
chamamento público, a critério do órgão ou entidade convenente, visando à seleção de projetos ou entidades que tornem mais eficaz o objeto do ajuste (grifos nossos).
 
 
 VI- Atividades a serem executadas
 
O objeto do Termo de Convênio é a formalização de um novo ajuste com adequação do valor financeiro a ser repassado, conforme acordo PMC.2020.00015994-4 (documento SEI 3154606), com vigência pelo prazo de 12 (doze)
meses, a partir de 03/06/2021.

1. Serviços que integram em complementaridade a Rede Municipal de Atenção Psicossocial

 
O plano de trabalho do presente convênio, a partir da vigência do termo aditivo, se dará em três eixos:

Assistencial: Rede de Atenção e Reabilitação Psicossocial;
Formação em Serviço e Educação Permanente em Saúde;
Infraestrutura: Apoio Administrativo e Apoio Operacional

           
Serão de responsabilidade do Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, os seguintes serviços:
- 06 CAPS III: Esperança, Estação, Antônio da Costa Santos, Novo Tempo, Davi Capistrano e Integração.
 
- 03 CAPS Ad III: Reviver, Antônio Orlando e Independência; 
 
- 02 CAPS Infantil: Carretel e Espaço Criativo;
 
- 05 Centros de Convivência: Espaço das Vilas, Casa dos Sonhos, Rosa dos Ventos, Portal das Artes e Toninha;
 
- 02 Projetos de Inclusão Social pelo Trabalho: Núcleo de Oficinas e Trabalho e Casa das Oficinas;
 
- 20 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs);
 
- Projetos Complementares às Ações de Reabilitação Psicossocial.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art199%C2%A71
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- 02 Equipes Consultório na Rua;
 
 

2.  Programação Físico Orçamentária Geral

  

Total Por Tipo de Registro CAPS III Toninho Davi Estação
 
Novo Tempo

Integração Valor total por CAPS

Registro

BPAI-I 316 313 312 310 314  R$     30.000,00

 
BPA-C

9 10 20 17 21 R$      15.000,00

RAAS 5600 5000 5380 4940 5500 R$135.000,00

  RAAS SRT 18 17 17 20 20  R$  20.000,00

 
 

       R$ 200.000,00

 

Registro Total Por Tipo de Registro para Caps III ESPERANÇA* Valor total

RAAS 4700 R$135.000,00

BPA-I 312 R$          30.000,00

BPA-C 8 R$15.000,00

RAASSRT* 71 R$120.000,00

 R$            300.000,00

 

Total Por Tipo de Registro CAPS AD III Independência Antônio Orlando Reviver Valor total por CAPS

Registro

BPA-C 607 607 607 R$ 14.000,00

BPAI-I 390 390 390 R$       14.000,00

RAAS 3647 4443 5294 R$       72.000,00

      R$ 100.000,00

       

 

Total por Tipo de Registro CAPS i Espaço Criativo Carretel Valor total do Registro

BPAI-I 158 158 R$           17.000,00
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BPA-c 16 16 R$              8.500,00

RAAS 1232 1380 R$           74.500,00

   R$           100.000,00

 
As FPOs detalhadas constam do Plano de Trabalho, seguintes a descrição de cada serviço.
 

3. Metas a serem atingidas

 
Indicadores das Metas Físicas
 
A avaliação da matriz de monitoramento dos indicadores das metas físicas será feita a partir da análise do percentual do quantitativo de cada procedimento executado por serviço de referência, em relação ao total do quantitativo contratado
por serviço de referência e vinculada a 70% do recurso financeiro variável.
 
O cumprimento das metas físicas estabelecidas para a Conveniada será aferido a partir da apresentação das informações e documentação pertinentes à Coordenadoria de Avaliação e Controle respeitando os prazos pré-estabelecidos. Os
ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados mensalmente, respeitando os seguintes critérios:
 
- Se o serviço executar 100% ou mais da meta contratada do procedimento, fará jus a 100% do recurso destinado à atividade contratada;
- Se o serviço executar entre 90 e 99,9% da meta contratada do procedimento, fará jus a 95% do recurso destinado à atividade contratada;
- Se o serviço executar entre 80 e 89,9% da meta contratada do procedimento, fará jus a 90% do recurso destinado à atividade contratada;
- Se o serviço executar abaixo de 79,9% da meta contratada do procedimento, fará jus ao proporcional executado do recurso destinado à atividade contratada
 
 
Indicadores de Desempenho
 
A avaliação da matriz de monitoramento dos indicadores de desempenho será feita a partir da análise do percentual do quantitativo de cada procedimento executado por serviço de referência, em relação ao total do quantitativo contratado
por serviço de referência e vinculada a 30 % do recurso financeiro:
 
O cumprimento das metas de desempenho estabelecidas para a Conveniada será aferido a partir da apresentação das informações e documentação pertinentes descritas acima. Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios
constatados serão mensais, respeitando os critérios descritos abaixo. Deve ser levado em consideração o prazo de 03 (três) meses para apresentação de produção retroativa, conforme “Manual de Operação do Sistema RAAS”, do Ministério
da Saúde.
 

         MATRIZ DE INDICADORES QUALITATIVOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO NOVO 2020

   

BLOCO QUALITATIVO - 30% do Pós-fixado Municipal - R$ 924.600,00

Nº EIXO INDICADORES META A SER ATINGIDA

1 PROCESSO DE TRABALHO As solicitações de internação devem ser realizadas exclusivamente pelo sistema indicado pela SMS. Encaminhar todas as solicitações de internação em leito de Psiquiatria/ Saúde M

2 Envio diário dos censos de leitos dos Caps. Garantir  envio de censos diários da ocupação dos leitos dos CAPS, através do s
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3 Cobertura dos Projetos de Reabilitação Psicossocial. Apresentar relatório mensal ao DGDO, até o dia 25, contendo número de pacien

4 Número de pacientes atendidos em cada CAPS III, cada CAPS AD III, e cada CAPSi. Avaliar, mensalmente, o número de pacientes atendidos por serviço, frente ao qu

5

       QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA

Boas práticas em saúde mental: garantir adequada ocupação de leitos em CAPS III Apresentar taxa de ocupação média de 60% dos leitos em CAPS III.

6 Boas práticas em saúde mental: garantir adequada ocupação de leitos em CAPS AD III Apresentar taxa de ocupação média de 65% dos leitos em CAPS AD III.

7 Boas práticas em saúde mental: garantir adequada taxa de permanência em CAPS III Apresentar média de permanência entre 4 e 14 dias em CAPS III.

8 Boas práticas em saúde mental: garantir adequada taxa de permanência em CAPS AD III Apresentar média de permanência entre 4 e 10 dias em CAPS AD III.

 

9
 

Organização e transparência documental: garantir o cumprimento da legislação vigente, no que tange à organização de prontuário único nos serviços de saúde mental, bem como normas do CFM, COREN

10 Assistência médica aos pacientes dos CAPSIII, CAPS AD III e CAPS i.

11 ENSINO E PESQUISA  Qualidade ensino-aprendizagem em serviço.

12 ENSINO E PESQUISA Boas práticas no desenvolvimento ensino-aprendizagem e segurança do paciente.

   

 
 
4. Forma de Repasse do Recurso Financeiro
 
 

Valor Pré Fixado Recurso Federal R$ 2.323.000,00

Valor Pós Fixado Recurso Municipal R$ 3.030.887,40
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Total R$ 5.353.887,40

 
 
5. Prazo da execução das atividades:
 
Início a partir do dia 03 de junho de 2021, por 12 (doze) meses.
 
 
6. Legislação e normas que regulamentam as atividades
 
Regramento relativo ao ajuste e instituído e empregado pelo Ministério da Saúde para a Assistência à Saúde Mental
 
- Portaria de Consolidação nº 003 de 28/09/2017 e Portaria de Consolidação nº 006 de 28/09/2017. As Portarias a seguir foram revogadas pela Consolidação:
- Portarias Ministeriais de n° 854, 855, 856 e 857 de 22/08/2012 do Ministério da Saúde – Secretaria de Atenção à Saúde que alteram a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais e incluem na Tabela
Incentivos Redes, e;
- Lei Federal nº 10.216 de 04/06/2001 que prioriza o atendimento em saúde mental de forma humanizada, individualizada e de base territorial, e;
- Portaria MS/GM nº 336 de 19/02/2002 que regulamenta as modalidades de CAPS e a Portaria GM nº 3.089 e 3.099 de 23/12/2011 sobre o custeio dos mesmos, e;
- Portaria MS/GM nº 130 de 26/01/2012 que redefine o CAPS AD III e os respectivos incentivos financeiros, e;
- Portaria MS/GM nº 615 de 15/04/2013 sobre financiamento da construção de sede própria para CAPS e Unidade de acolhimento, e;
- Portaria MS/GM nº 106 de 11/02/2000 que regulamenta o funcionamento dos Serviços Residenciais Terapêuticos e a portaria 3.090 de 23/12/2011 que regulamenta o custeio, e;
- Portaria MS/GM nº 132 de 26/01/2012 que regulamenta o incentivo financeiro de custeio e Portaria MS/GM nº 3.088 de 23/12/2011 republicada em 21/05/2013 que regulamenta o funcionamento da atenção em saúde mental de forma
integrada e articulada nos diferentes pontos de atenção através das RAPS (Rede de Atenção Psicossocial), e;
- Portaria MS/GM nº 198 de 13/02/2004 e a Resolução CNS nº 353 de 2003 que versa sobre Formação e Educação Permanente, e;
- Portaria MS/GM nº 121 de 25/01/2012 republicada em 21/05/2013 que regulamenta o funcionamento das Unidades de Acolhimento Transitório, e;
- Portaria MS/GM nº 122 de 25/01/2011 e 123 de 25/01/2012 que regulamenta o funcionamento e financiamento do Consultório na rua, e;
- Portaria MS/GM nº 148/2012 de 31/01/2012 e Portaria MS/GM nº 1.615 de 26/07/2012 que regulamenta a habilitação do serviço hospitalar de referencia para atenção em saúde mental.
- Portaria Interministerial Nº 1.127 de 04 de agosto de 2015.
 
 
VII- Demonstrativo da Vantajosidade
 

1. Análise comparativa com as despesas de recursos humanos pelo Município de Campinas

 
Conforme documento SEI 3794061, para o presente cálculo foram consideradas as categorias profissionais existentes no Serviço de Saúde Cândido Ferreira (SSCF), direta ou indiretamente implicadas na execução do objeto a ser
conveniado com a entidade.
Todavia, há 33 cargos na entidade que não foram localizados dentre os da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), e nem cargos correspondentes a eles, conforme planilhas 3771293 e 3793334. Como os mesmos não puderam ser cotados,
devemos considerar que o custo total de profissionais da PMC seria ainda maior do que o considerado aqui.
O cálculo do SSCF inclui o gasto total da entidade com Recursos Humanos, ou seja: além do salário base e benefícios, considera também anuênio, adicional noturno e gratificações por função. O cálculo da PMC inclui apenas salário base e
benefícios dos cargos cotados.
O custo apresentado pela Prefeitura Municipal de Campinas para o conjunto de profissionais cotados foi de R$ 5.076.430,01.
O custo apresentado pelo Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, para o mesmo conjunto de profissionais foi de R$ 4.518.315,56.
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Considerando o custo com Recursos Humanos que representa 84,4% do valor total do convênio, e considerando também as condições de comparação mencionadas, a diferença apresentada a menor para o Serviço de Saúde Dr.
Cândido Ferreira é de R$ 558.114,45, equivalente a mais de 11%.
 

2. Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas e do orçamento

 
A demonstração dos custos promovida pela entidade está apresentada nas planilhas que a entidade apresentou com o Plano de Trabalho e que, a seguir, descrevemos.
 

RESUMO GERAL DOS CUSTOS - RECURSOS
HUMANOS  E CUSTEIO    

     

EIXOS UNIDADES ASSISTENCIAIS RECURSOS
HUMANOS CUSTEIO TOTAL

Eixo 
Assistencial CAPS Esperança        

353.715,90
          
65.412,66

        
419.128,56

CAPS Antonio da Costa Santos        
373.692,35

          
69.106,91

        
442.799,26

CAPS Estação        
337.827,21

          
62.474,37

        
400.301,58

CAPS David  Capistrano        
328.906,79

          
60.824,71

        
389.731,50

CAPS Novo Tempo        
312.727,17

          
57.832,62

        
370.559,79

CAPS Integração        
300.116,36

          
55.500,50

        
355.616,86

CAPS AD Antônio Orlando        
274.403,14

          
50.745,36

        
325.148,50

CAPS AD Independência        
283.532,64

          
52.433,68

        
335.966,32

CAPS AD Reviver        
286.966,82

          
53.068,76

        
340.035,58

Consultório na Rua        
126.539,68

          
23.400,98

        
149.940,66

CAPS ij Espaço Criativo        
133.208,83

          
24.634,30

        
157.843,13

CAPS ij Carretel        
140.876,22

          
26.052,23

        
166.928,45

SRT Alta Complexidade (CAPS
Esperança)

       
401.560,95

          
74.260,64

        
475.821,59

Centro de Convivência Espaço da                                
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Vilas 35.130,68 6.496,71 41.627,39

Centro de Convivência Casa dos
Sonhos

         
35.038,65

            
6.479,70

          
41.518,35

Centro de Convivência Rosa dos
Ventos

         
31.070,25

            
5.745,82

          
36.816,07

Centro de Convivência Portal das
Artes

         
25.229,01

            
4.665,60

          
29.894,61

Centro de Convivência Toninha          
37.257,22

            
6.889,98

          
44.147,20

Núcleo de Oficinas Terapeuticas
(NOT)

       
210.998,83

          
39.020,00

        
250.018,83

Casa das Oficinas          
45.176,98

            
8.354,58

          
53.531,56

Projetos de Comunicação 12.020,74             
2.222,99

          
14.243,73

Resultado     
4.085.996,42

        
755.623,09

     
4.841.619,51

Eixo 
Formação em
Serviço e
Educação
Permanente

Formação em Serviço e Educação
Permanente

         
17.357,13

            
3.209,85

          
20.566,98

Resultado          
17.357,13

            
3.209,85

          
20.566,98

Eixo 
Infraestrutura

Administrativo Assistencial        
192.800,54

          
35.654,59

        
228.455,13

Operacional Assistencial 222.161,47           
41.084,31

        
263.245,78

Resultado        
414.962,01

          
76.738,90

        
491.700,91

Total Geral     
4.518.315,56

        
835.571,84

     
5.353.887,40

 
 
VIII- Contrapartida da entidade
 
Conforme apresentado pela entidade no Plano de Trabalho, a contrapartida se dará pela disponibilização do seu patrimônio material e imaterial para apoiar a implementação das Políticas Públicas de Saúde Mental no Município de
Campinas.
O principal patrimônio material próprio da Instituição é constituído pelos seus edifícios e instalações, os quais, em conjunto com os terrenos somam o valor de R$ 62.181.100,91 (sessenta e dois milhões, cento e oitenta e um mil, cem reais e
noventa e um centavos) conforme Balanço Patrimonial de 31/12/2019.
Capacidade técnico-assistencial comprovada ao longo de 30 anos de uma parceria que construiu a mais extensa, completa e complexa rede de saúde mental entre todos os municípios brasileiros, que implementou todas as propostas da
chamada reforma psiquiátrica.
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Apresenta cerca de quatro vezes a média de procedimentos na produção RAAS em relação aos principais municípios com rede de Saúde Mental, seja considerando a média estadual ou a média nacional. Conforme dados extraídos do
TABNET/Ministério da Saúde.
Ocorre ainda, contra partida referente a recursos humanos administrativos e Projetos de Comunicação, no valor de R$ 51.112,60 (cinqüenta e um mil, cento e doze reais e sessenta centavos) por mês, durante a vigência do convênio
A partir das diretrizes do SUS e das políticas públicas de Saúde Mental, destaca-se formação de médicos psiquiátricos, a partir do Programa de Residência Médica em Psiquiatria, assim como da oferta de campo de estágio e pesquisa para
diversas instituições de ensino.
  
 
IX- Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros
 
            A aplicação dos recursos financeiros, por natureza de despesa, está detalhada na planilha a seguir:
 

Natureza das Despesas Valor %

Pessoal, Encargos e Auxilios 4.518.315,56 84,39%

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 462.571,84 8,64%

Serviços de Terceiros Pessoa Física 168.000,00 3,14%

Material de Consumo 196.000,00 3,66%

Equipamentos e Materiais Permanente 9.000,00 0,17%

               Total 5.353.887,40 100,00%

 
 
X- Cronograma de Desembolso
 

 Cronograma Municipal Federal Valor Total
Mensal

1 Junho 2021 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

2  Julho 2021 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

3  Agosto 2021 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

4  Setembro
2021 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

5  Outubro 2021 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

6 Novembro
2021 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

7 Dezembro
2021 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

8 Janeiro 2022 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

9 Fevereiro 2022 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40
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10 Março 2022 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

11 Abril 2022 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

12  Maio 2022 3.030.887,40 2.323.000,00 5.353.887,40

Valor Total 36.370.648,80 27.876.000,00 64.246.648,80

             
 
 
XI- Parecer Técnico
 
A instituição Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira apresenta qualificação técnica necessária ao desenvolvimento do objeto proposto neste Termo de Convênio, atendendo a todas as Normas e Portarias editadas pelo Ministério da Saúde e
ANVISA, estando ciente da obrigatoriedade em atender as orientações e determinações dos Órgãos Oficiais competentes.
 
 
1 - Avaliação do Plano de Trabalho
 
Os gestores ao final assinados, do Convênio a ser firmado pelo Município por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, aprovam o Plano de Trabalho  - documento SEI  3779938, atestando
que o referido Plano de Trabalho está adequado ao disposto no art.116 da Lei Federal 8666/93, bem como às normativas expedidas pelo TCE/SP, com as Diretrizes Técnicas e de Financiamento de um programa de parceria na Assistência à
Saúde da Rede de Atenção Psicossocial, e ainda está de acordo com os objetivos que tanto a Secretaria de Saúde como a própria entidade realizaram para a proposta do presente ajuste.
 
2 - Avaliação do Regulamento de Compras e Regimento para contratação de pessoal
 
A análise acerca dos Regulamentos apresentados pela entidade (documento 2784945), foi realizada pelo Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde e está encartada nos autos.
 
3- Avaliação da Prestação de Contas
 
A entidade vem prestando contas de forma regular, ao Departamento de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde, com ateste encartado nos autos, (documento SEI 2784945)
 
Não há determinação oriunda do TCE/SP que indique o impedimento da entidade na formalização de ajustes com a Administração Pública, sendo certo que, nesse sentido, não há qualquer registro, consoante apontam as pesquisas junto
aquele órgão de controle externo.
 
Importante esclarecer que as comunicações encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Secretaria Municipal de Saúde que noticiam decisões que declaram a irregularidade de Termos de Convênios antes firmados com
a entidade Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, tratam de ajustes que não possuem o mesmo objeto pretendido para este novo ajuste. Se referiam, os convênios declarados irregulares, à assistência à saúde no âmbito do Programa de
Saúde da Família.
 
Por derradeiro, reiteramos a importância do ajuste e a imprescindibilidade de sua formalização, haja vista para que, como já demonstramos, relevante o interesse público destacado em seu objeto, ou seja, a assistência à saúde mental, no
âmbito do SUS, de forma complementar à rede Municipal de Campinas, sem o qual, haverá prejuízo à assistência dos usuários.
 
Por todo o exposto e a fim de garantir a continuidade do cuidado à saúde aos usuários do SUS, concluímos pela necessidade da formalização de Termo de Convênio entre o Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, e a
entidade Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira para realizar serviços territorializados, de base comunitária e substitutivos ao modelo asilar de atenção, trabalhando em rede, promovendo a oferta de cuidados em saúde mental, a reabilitação
e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso abusivo de crack, álcool e outras drogas, garantindo o acesso ao tratamento de reabilitação, trabalho, renda e moradia, convivência, cultura, arte e
lazer, com acolhimento porta aberta, em conformidade com a Política Nacional de Saúde Mental, pelo prazo de vigência de 12 (doze) meses.
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Instrução Processual
 

1. Justificativa da Secretaria indicando o interesse público na celebração do ajuste e o interesse comum entre o Município e a Instituição; 3818693

 

2. Plano de trabalho (3779938), elaborado pela entidade e aprovado pelo órgão gestor, nos termos do artigo 116 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.   Aprovação (3797349) Saúde Mental DS; Aprovação
(3807522) DGRF;  Aprovação (3214576) DEVISA; Aprovação (2784945 e 3246600) DEAR; Aprovação Secretário de Saúde 3818711 

 

3. Demonstrativo, em forma de planilha, contendo a indicação de profissionais contratados pela instituição a fim de atender ao convênio firmado com o Município; 3771293

 

4. Demonstrativo dos custos apurados para a estipulação das metas; 3779938 anexo II

 

5. Indicação, pela entidade, da contrapartida  ao convênio, por meio de recursos financeiros e/ou  de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis. 3779906

 

6. Indicação, pela entidade, das imunidades e/ou isenções fiscais e de contribuições sociais e, ainda as possíveis subvenções garantidas à entidade; 3779907

 

7. Declaração, firmada por seu representante legal, atestando se a entidade é autossustentável, com a identificação de suas fontes de recurso, demonstradas pela cópia do Balanço Patrimonial; 3779908

 

8. Declaração indicando a(s) conta(s) bancária(s) específica(s) para o repasse do recurso público; 3779910

 

9. Certificado de Registro Cadastral atualizado, emitido pela Secretaria Municipal de Administração; 3779911

 

10. Certidão atualizada de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 3779912

 

11. Certidão atualizada de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros; 3232979

 

12. Certificado atualizado de Regularidade do FGTS – CRF; 3779914

 

13. Certidão atualizada de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo; 3779915

 

14. Certidão atualizada de Débitos Municipais; 3779916 e 3779917

 

15. Certidão atualizada de Débitos Trabalhistas, conforme Lei nº 12.440/11; 3779918
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16. Licença  de  Funcionamento, atualizada,  emitida  pela  Vigilância   em   Saúde   do  Município compatível com o objeto a ser executado; 3779919

 

17. Regulamento de Compras e Contratação de Serviços, publicado em jornal de grande circulação; 2784945 e 2733605

 

18. Regulamento Interno de Contratação de Pessoal, publicado em jornal de grande circulação; 2784945 e 2733612

 

19. Relatório de Atividades do último exercício, e relativas ao convênio (inclusive se findo); 3779920

 

20. Cópia autenticada do documento de constituição da entidade – Matriz e Filial, se o caso – devidamente atualizados; 3779922, 3779923 e 3779925

 

21. Comprovação da representação legal – Matriz e Filial, se o caso – ata da eleição e nomeação dos representantes e cópia autêntica da Cédula de Identidade e do Cadastro de Pessoas Físicas dos representantes legais da entidade,
devidamente atualizados; 2733651 e 2733657

 

22. Inscrição atualizada da Instituição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ)  – Matriz e Filial, se o caso; 3779925

 

23. Certificado  da  entidade  como  de  Filantropia,  devidamente   atualizado,  ou,  se  o  caso,     a demonstração de seu pedido de renovação e a fase em que o mesmo se encontra; 2733698

 

24. Declaração firmada pelo representante legal da entidade de que não possui nenhum tipo de vínculo empregatício com o poder público (Federal, Estadual e Municipal); 3779927

 

25. Declaração da entidade, firmada por seu representante legal, de que não tem, como representantes legais, membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, nem qualquer servidor
público vinculado ao Município de  Campinas em cargos de direção ou mesmo em cargos relacionados à prestação  ou aprovação  de contas da entidade; 3779928

 

26. Declaração da entidade, firmada por seu representante legal, de que não está impedida, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de receber recursos públicos; 3779929

 

27. Declaração de que a entidade conveniada não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos; 3779930

 

28. Declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da entidade, de agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante, bem como
seus respectivos cônjuges,  companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 3779932

 

29. Consultas aos sites de sanções do TCE/SP, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (e- sanções) e Governo Federal - 3779933 e 3779935 e 3779937

 
30.   Ateste de regularidade de prestação de contas a ser confeccionado pelo órgão responsável da Pasta 2784945
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31. Demonstração, pelo órgão técnico, de que a celebração do ajuste é  mais vantajosa ao     Município do que se o serviço fosse executado diretamente, atestando a vantajosidade  do ajuste. 3794061
   
   32. Minuta de Edital\Contratos 3833166

Documento assinado eletronicamente por ERIKA CRISTINA JACOB GUIMARAES, Diretor(a) de Departamento, em 14/05/2021, às 11:56, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE BONAVITA MAMBRINI, Psicólogo(a), em 14/05/2021, às 11:58, conforme art. 10 do Decreto 18.702 de 13 de abril de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.campinas.sp.gov.br/verifica informando o código verificador 3818693 e o código CRC D546B4B9.
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