
 
TERMO DE CONVÊNIO Nº 006/2021 

  

Convenente: Município de 

Campinas 

Conveniada: Serviço de Saúde Dr. 

Cândido Ferreira 

 
Processo SEI: PMC.2020.00033842-36 

 



  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, processo PMC.2020.00015994-4. 

 

 O acordo foi firmado em novembro de 2020 
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 

 

Justificativa 



 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 

Objeto do Convênio 



 

 

 

De 03/06/2021 à 02/06/2022. 

Vigência 



 06 CAPS III : 

   Esperança  

   Estaça ̃o  

   Antonio da Costa Santos  

   Novo Tempo  

   Davi Capistrano 

   Integração 

  

 20 Servic ̧os Residenciais Terape ̂uticos 
 

 
 

  

Serviços Oferecidos 



 03 CAPS AD III :  

 Reviver  

 Independência   

 Antonio Orlando 

 

 02 CAPS Infanto Juvenil:  

 Carretel  

 Espac ̧o Criativo 

 

Serviços Oferecidos 



 01 Consulto ́rio na Rua (02 equipes) 

 

 05 Centros de Convive ̂ncia:  

 Espac ̧o das Vilas 

 Toninha     

 Casa dos Sonhos 

 Portal das Artes 

 Rosa dos Ventos  

 

 

Serviços Oferecidos 



Projetos de Inclusão Social pelo Trabalho: 

Nu ́cleo de Oficinas e Trabalho  

 Casa das Oficinas 

  

Projetos alternativos complementares 

 

Cândido Escola/Residência Médica. 

 

 

Serviços Oferecidos 



 

Mensal: até R$ 5.353.887,40 

 

 

Anual: até R$ 64.246.648,80 

 

 

 

Valores de custeio 


