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PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL Nº 01/2021 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1.991/2021 

 

O MUNICÍPIO DE IGARATÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE – SMS, torna público que fará realizar PROCESSO DE SELEÇÃO aberto às Organizações 

Sociais qualificadas nos termos do presente Edital para a Gestão, Operacionalização e Execução das   

AÇÕES DO   SERVIÇO   DE   ATENDIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “ANTONIA RAMOS 

PRIANTI” relacionadas no objeto deste Edital.  

O Edital e seus Anexos Técnicos poderão ser obtidos a partir da publicação deste 

edital por meio do sítio eletrônico www.igarata.sp.gov.br ou pelo e-mail: licitacaoigarata@gmail.com   

 

1 - OBJETO 

 

1.1 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA 

UNIDADE MISTA DE SAÚDE “ANTONIA RAMOS PRIANTI”, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

EQUIPES I E II, NASF – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, ACADEMIA DA SAÚDE E 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE por meio de CONTRATO DE GESTÃO com ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

QUALIFICADA no Município de Igaratá, a ser celebrado a partir de Programa de Trabalho e das 

condições estabelecidas pelo presente Edital e seus Anexos Técnicos. 

 

- Integra o contrato de gestão as seguintes unidades: 

 

➢ Unidade Mista de Saúde “Antônia Ramos Prianti”; 

➢ Estratégia Saúde da Família Equipes I e II; 

➢ NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família; 

➢ Academia da Saúde; 

➢ Vigilância em Saúde. 

 

2 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Processo Seletivo Organizações Sociais sem fins lucrativos, qualificadas 

http://www.igarata.sp.gov.br/
mailto:licitacaoigarata@gmail.com
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previamente como ORGANIZAÇÃO SOCIAL no Município de Igaratá 

 

2.2. As Organizações Sociais sem fins lucrativos que ainda não sejam qualificadas como 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL neste Município, e que queiram participar deste Processo Seletivo, deverão 

solicitar a sua qualificação ao Prefeito Municipal, nos moldes da Lei Municipal nº 1.631, de 04 de 

novembro de 2011 e Chamamento Público nº 003/2020 – Edital nº 42/2020 (Processo Adm. nº 

2.510/2020), devendo apresentar o respectivo documento de qualificação até a data da abertura dos 

envelopes. 

 

3 - DATA, LOCAL, HORÁRIO DE REALIZAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E 

IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

 

3.1. A sessão pública para abertura dos envelopes contendo a Documentação (Envelope 01) e o 

Programa de Trabalho (Envelope 02) será conduzida pela Comissão Especial de Seleção de 

Organizações Sociais – “COMISSÃO ESPECIAL”, conforme Portaria Municipal nº 109, de 06 de ABRIL 

de 2021, e ocorrerá no dia 10 de JUNHO de 2021, às 10h:00min, na Sala de Licitações, situada nas 

dependências da Prefeitura Municipal de Igaratá, sito na Rua Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, 

Centro, Igaratá – (Paço Municipal). 

3.2. Os envelopes 01 e 02 deverão ser protocolados até às 9h45min do dia 10 de JUNHO de 2021, 

na própria sede da Prefeitura Municipal de Igaratá, no endereço supracitado. 

3.3. Nesta sessão proceder-se-á à abertura do Envelope 01 – Documentação, seguindo-se o 

estabelecido no item 5.1, a seguir. Na eventualidade de desqualificação ou outras circunstâncias que 

impossibilitem a participação de um ou mais proponentes, e tendo qualquer um deles manifestado o 

desejo de interpor recurso, a abertura do Envelope 02 – Programa de Trabalho será realizada em 

sessão posterior, a ser definida nessa sessão. 

3.4. Havendo justo motivo, para não realização da sessão pública na data e hora estabelecidas, será 

marcada nova data e hora, utilizando-se dos mesmos procedimentos da divulgação anterior. 

3.5. A sessão pública obedecerá aos princípios e normas da administração pública, bem como aos 

seguintes ritos: 

3.5.1. Os envelopes deverão conter indicação externa da numeração identificadora do Edital de 

Seleção, do nome da Organização Social promotora e do nome e número de CNPJ do participante; 

3.5.2. A Comissão Especial verificará a documentação apresentada conforme os critérios 

estabelecidos neste Edital; 
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3.5.3. A Organização Social que tenha consigo documentação mais atualizada poderá 

apresentá-la à Comissão Especial na própria sessão; 

3.5.4. Não será permitida, sob hipótese alguma, a complementação documental após a abertura 

do Envelope 01 - Documentação. 

3.5.5. A Comissão Especial analisará a documentação no dia da abertura do Envelope 01 - 

Documentação, inclusive com a certificação de autenticidade de qualquer documento que venha a ser 

apresentado pelos proponentes; 

3.5.6. Após a análise documental, os envelopes contendo a proposta serão abertos e rubricados 

pela Comissão Especial e participantes; e, 

3.5.7. Após, dar-se-á por encerrada a sessão pública, sendo a ata de sessão lavrada e assinada 

por todos os presentes. 

3.6. Poderão ser solicitados esclarecimentos ou impugnado o Edital, por escrito, até 02 (dois) dias úteis 

antes da data fixada para a realização da sessão pública, cabendo à Comissão Especial prestar as 

informações no prazo de até 01 (um) dia antes da data da sessão. 

3.6.1. Os esclarecimentos e impugnações deverão ser solicitados por escrito, aos cuidados da 

Comissão Especial, preferencialmente através do email: licitacaoigarata@gmail.com  e as respostas 

serão publicadas no sítio eletrônico www.igarata.sp.gov.br em até 01 (um) dia útil após a solicitação. O 

pedido também poderá ser protocolado no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura de Igaratá, sito 

na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, nº 330, Centro – Igaratá/SP (Paço Municipal). 

3.6.2. As petições de que trata o subitem anterior, deverão identificar CNPJ ou CPF, Razão 

Social ou Nome de quem realizou a solicitação, disponibilizando, ainda, informações para contato 

(endereço completo, telefone e email). 

3.7. O Edital, seus Anexos Técnicos e descritivos do processo de seleção poderão ser obtidos 

diretamente no Setor de Licitações, no endereço Rua Benedito Rodrigues de Freitas, 330, Centro, 

Igaratá/SP, ou por meio do sítio eletrônico  www.igarata.sp.gov.br.  

4 – PRAZOS 

4.1. O prazo para a assinatura do Contrato de Gestão será de até 05 (cinco) dias úteis após a 

homologação do resultado do Processo de Seleção. 

4.2. Todos os prazos sempre serão contados em dias corridos, salvo indicação em contrário. 

4.3. O prazo de vigência do contrato de gestão a ser firmado será de 12 (doze) meses, contados da 

sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração até o limite legal, desde que 

atendidas as disposições contratuais previstas. 

5 – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DO PROGRAMA DE TRABALHO 

mailto:licitacaoigarata@gmail.com
http://www.igarata.sp.gov.br/
http://www.igarata.sp.gov.br/
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5.1 - Envelope 01 – Documentação: 

 

No Envelope 01 – Documentação, as Organização Sociais deverão apresentar, os 

seguintes documentos originais, autenticados por serviço notarial, por membro da Comissão Especial 

ou publicação em órgão da imprensa oficial (art. 32 da Lei nº 8.666/1993), na seguinte ordem: 

 

a) Ato constitutivo, Estatuto Social em vigor, registrado em cartório; 

b) Ata da eleição de sua atual diretoria; 

c) Cédula de Identidade e CPF do representante legal da Organização Social; 

d) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

e) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais; 

f) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa com a União; 

g) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da 

Organização Social, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 

Contrato de Gestão, com o prazo máximo de 90 (noventa) dias, excetuando- se as que 

apresentarem a validade no corpo do documento; 

h) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 

i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, através do 

Certificado de Regularidade de Situação – CRF; 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

k) Comprovação, através da documentação legal, que a Organização Social possui no seu 

quadro, responsável Técnico (médico), devidamente registrado no respectivo Conselho de 

Classe; 

l) Declaração de que não possui nenhum dos impedimentos descritos no subitem 5.1.1 deste 

Edital (Anexo XI) 

m) Declaração prevista no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Anexo XI); e 

n) Documento que comprove ser a interessada qualificada como Organização Social no Município 

de Igaratá, tal como, Decreto ou outro documento expedido pela Municipalidade declarando 

sua qualificação, constando número do processo administrativo, data da qualificação e 

assinatura do responsável pela declaração. 

 

5.1.1 – Não poderão participar deste Processo Seletivo: 
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a) Organização Social declarada inidônea pelo Poder Público; 

b) Organização Social cujos dirigentes, responsáveis técnicos e associados, na data de 

divulgação deste Edital, sejam servidores, ocupantes de cargos, empregos ou agentes 

públicos vinculados ao Município de Igaratá; 

c) Organizações Sociais consorciadas; 

d) Organização Social impedida de contratar com a Administração Pública; 

 

5.2. Envelope 02 - Programa de Trabalho: 

 

O Programa de Trabalho será apresentado em uma única via, encabeçada por 

índice que relacione todos os documentos e as folhas em que se encontram, numerada e rubricada, 

sem emendas ou rasuras, na forma de original ou cópia autenticada, e deverá conter os elementos 

abaixo indicados, obedecida a seguinte ordem: 

5.2.1.  Proposta Técnica impressa, expressando: 

a) Número do Edital de Seleção e seu objeto; 

b) Apresentação do Programa de Trabalho, conforme Roteiro previsto no Anexo IV contendo 

ainda: 

1. Definição de metas operacionais, indicativas de melhoria da eficiência e qualidade do serviço a 

ser prestado do ponto de vista econômico, operacional e administrativo e os respectivos prazos 

e formas de execução; 

2. Os indicadores a serem acompanhados no decorrer do contrato; 

3. Especificação do orçamento e investimento para execução da proposta de trabalho, conforme 

Anexo VI, que deverá ser aprovada pelo Conselho de Administração da Organização Social 

que venha a assinar o Contrato de Gestão com   o Município; 

4. Planilha de Dimensionamento de Pessoal, conforme Anexo VI deste Edital; 

5. Compromisso de enviar e publicar regulamento próprio contendo os procedimentos a serem 

utilizados na contratação e remuneração dos recursos humanos e na aquisição de bens e 

serviços, no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato de gestão; 

6. Comprovação de possuir serviços na área da saúde cadastrados por meio do Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNES; 

7. Atestado de capacidade técnica visando a comprovação de experiências anteriores na área de 

saúde, podendo ser comprovado por meio de contratos gestão e/ou contratos de prestação de 

serviços na área de saúde e/ou atestado(s) fornecidos por pessoa(s) jurídica(s) de direito 
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público ou privado (item 2 – Capacitação e Qualificação Técnica e Operacional da Interessada 

- do Anexo V “Parâmetro para Julgamento e Classificação dos Programas de Trabalho”); e 

8. Comprovação de possuir profissionais com experiência na área de saúde, nos termos da 

Súmula 25 do TCE (item 2 – Capacitação e Qualificação Técnica e Operacional da Interessada 

- do Anexo V “Parâmetro para Julgamento e Classificação dos Programas de Trabalho”). 

 

5.2.2. Proposta Econômica, também impressa, da qual constará ainda a estimativa do valor orçado 

para implementação do referido Programa de Trabalho. 

 

5.3. Fica estabelecida a validade do Programa de Trabalho, envolvendo a totalidade de seus 

componentes, por até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data do seu recebimento pela 

Comissão de Seleção. 

5.4. É vedada a qualquer pessoa, física ou jurídica, a representação de mais de 01 (uma) Organização 

Social na presente Seleção. 

5.5. Para a elaboração do Programa de Trabalho, as Organizações Sociais participantes deverão 

conhecer todos os elementos informativos fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Igaratá, 

além de, a seu critério, e se assim entenderem necessário, acessar as fontes adicionais de informação 

ali mencionadas, tendo em vista o completo conhecimento do objeto deste edital em prol da 

apresentação do Programa de Trabalho (Propostas Técnica e Econômica) adequado aos propósitos do 

presente processo de  Seleção. 

5.6. As Organização Sociais deverão assumir todos os custos associados à elaboração do seu 

Programa de Trabalho, não cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários 

à organização e apresentação do Programa. 

5.7. Os envelopes referidos deverão estar rotulados externamente com os seguintes informes: 

 

ENVELOPE 01 

DOCUMENTAÇÃO 

PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 01/2021/SMS/PMI 

(Razão Social e endereço da Organização Social) 

 

ENVELOPE 02 

PROGRAMA DE TRABALHO E 

DOCUMENTOS PARA PONTUAÇÃO 
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PROCESSO DE SELEÇÃO Nº 01/2021/SMS/PMI 

(Razão Social e endereço da Organização Social) 

 

6 – PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS 

PROGRAMAS DE TRABALHO 

 

6.1. No dia, horário e local indicados no item 3 deste Edital, em sessão pública, a Comissão Especial 

procederá ao recebimento das credenciais (Modelo de Credenciamento conforme Anexo VIII deste 

Edital) do representante legal da Organização Social jurídica e de 02 (dois) envelopes separados, 

fechados, identificados e lacrados, contendo, respectivamente, a Documentação exigida no Edital e o 

Programa de Trabalho, procedendo em seguida sua abertura. 

6.2. A Organização Social poderá se fazer representar, nas sessões públicas, por dirigente, procurador 

ou pessoa devidamente credenciada através de instrumento público ou particular, escrito e firmado 

pelo representante legal da mesma, a quem sejam outorgados ou conferidos amplos poderes de 

representação em todos os atos e termos do Edital. 

6.3 Quando a representação se fizer por intermédio de instrumento particular, esse, obrigatoriamente, 

terá a firma reconhecida. 

6.4. A representação por instrumento público ou por Estatuto, quando apresentada em cópia 

reprográfica, deverá estar obrigatoriamente autenticada, observando o disposto no art. 32 da Lei nº 

8.666/1993. 

6.5. A credencial será acompanhada de documento de identificação do representante. 

6.6. O representante da Organização Social participante que não apresentar o instrumento de 

representação, ou cuja documentação não atenda às especificações retro citadas ficará impedido de 

quaisquer manifestações em referência a fatos relacionados com a presente Seleção. 

6.7. Após a sua abertura, os documentos contidos no Envelope 1 serão analisados e rubricados pelos 

representantes credenciados das Organização Sociais participantes e pela Comissão Especial, de 

acordo com os termos contidos neste descritivo. 

6.8. Não será permitida a participação de retardatários após iniciada a abertura dos envelopes. 

6.9. A análise pela Comissão de Seleção dos elementos do Programa de Trabalho (Envelope 02) será 

efetuada em reunião reservada. Para essa análise, fica facultado à Comissão Especial recorrer a 

assessoramento técnico, jurídico e econômico, se assim julgar necessário. 

6.10.  Não caberá desistência por parte da Organização Social após a abertura do Envelope 02 

contendo o Programa de Trabalho, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito 
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pela Comissão de Seleção. 

6.11. Os Programas de Trabalho serão analisados e pontuados conforme o Anexo V – Parâmetro para 

Julgamento dos Programas de Trabalho deste Edital. 

6.12. Todos os critérios para a avaliação e pontuação dos Programas de Trabalho estão contidos no 

Anexo IV (Roteiro para Elaboração do Programa de Trabalho) e Anexo V (Parâmetros para Julgamento 

e Classificação dos Programas de Trabalho), que são partes integrantes deste 

Edital. 

6.13. As Propostas Técnicas e Econômicas serão pontuadas conforme Anexo IV e V deste Edital. 

6.14. Será vencedora a Proposta Técnica e Econômica que obtiver maior pontuação geral na análise 

dos Critérios de Julgamento. 

6.15. Ocorrendo a hipótese de igualdade de pontuação total entre mais de uma Proposta Técnica e 

Econômica o desempate far-se-á pela maior pontuação obtida na seguinte ordem de critérios: a) 

Serviços Propostos; b) Custos Totais; c) Qualidade Objetiva e Subjetiva. Em se permanecendo o 

empate, será vencedora aquela que apresentar o menor preço. 

6.16. O resultado do julgamento dos requerimentos será proferido pela Comissão de Seleção no prazo 

de até 15 (quinze) dias após a sessão solene de abertura dos envelopes, o qual será publicado na 

imprensa oficial e no sítio eletrônico www.igarata.sp.gov.br, podendo ser prorrogado pelo mesmo 

prazo, desde que devidamente justificado pela Comissão. 

6.17. Das decisões da Comissão Especial caberá Recurso ao Prefeito Municipal, no prazo previsto em 

lei, contados da data da publicação do resultado do processo de seleção na imprensa. O prazo 

também será o previsto em lei, para eventuais impugnações aos Recursos interpostos. 

6.18. Os Recursos, Impugnações e suas decisões estarão à disposição e serão publicados no sítio 

eletrônico www.igarata.sp.gov.br 

6.19. É facultada à Comissão Especial, em qualquer fase do processo de seleção, a promoção de 

diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do presente processo de seleção, 

vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente do 

requerimento de seleção. 

6.20. O processo de seleção poderá ser revogado ou anulado, a critério do Prefeito Municipal de 

Igaratá. 

6.21.A Comissão Especial poderá, até antes da Assinatura do Contrato de Gestão, desclassificar 

propostas das Organizações Sociais participantes mediante despacho motivado, sem direito a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou 

circunstância anterior ou posterior ao julgamento da seleção, que represente infração aos termos do 

Edital, respeitado o contraditório. 

http://www.igarata.sp.gov.br/
http://www.igarata.sp.gov.br/
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6.22. A Comissão Especial poderá fixar às Organizações Sociais participantes o prazo de até 10 (dez) 

dias para a apresentação de novo requerimento ou novos Programas de Trabalho, caso todas as 

propostas sejam desclassificadas. 

7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

7.1. O valor global estimado para o custeio anual, referente ao primeiro período de 12 (doze) meses, 

está previsto em até R$ 4.876.595,16 (Quatro Milhões, Oitocentos e Setenta e Seis Mil, Quinhentos e 

Noventa e Cinco Reais e Dezesseis Centavos). 

 

7.2. A despesa com a futura contratação correrá por conta do orçamento municipal disposto em Lei 

Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e através de repasses federais 

e estaduais, assim descritos: 

  

02.04.01.10.301.0401.2004.3.3.50.43 

02.04.01.10.301.0401.2005.3.3.50.43 

Fontes de Recursos: 01 (Tesouro); 02 (Estadual) e 05 (Federal). 

 

8 – REPASSE E FISCALIZAÇÃO 

 

Os valores dos repasses e a fiscalização do Contrato de Gestão estão definidos no Anexo VII “Sistema 

de Repasse e Fiscalização” deste Edital. 

 

9 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. - A participação da Organização Social no processo de Seleção implica a aceitação integral e 

irretratável dos termos, cláusulas e condições deste instrumento, bem como a observância dos 

regulamentos administrativos e das normas técnicas aplicáveis. Não serão aceitas, sob quaisquer 

hipóteses, alegações de seu desconhecimento em qualquer fase do processo de seleção ou na 

posterior e efetiva execução do Contrato de Gestão. 

9.2 A Organização Social vencedora do processo de seleção assinará o Contrato de Gestão com o 

Município de Igaratá no prazo estipulado no item 4 deste descritivo. 

9.3. A Organização Social vencedora que deixar de comparecer para assinatura do Contrato de 

Gestão, no prazo máximo de até 5 (cinco) dias, a contar de sua convocação, perderá o direito à 
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contratação. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 

durante o seu transcurso e desde que apresente motivo justificado e aceito pelo Município. 

9.4. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá o Município de Igaratá convocar as 

Organizações Sociais remanescentes participantes do processo de seleção, na ordem de classificação 

ou proceder novo processo de seleção. 

9.5. No ato da assinatura do Contrato de Gestão, a Organização Social vencedora do certame deverá 

apresentar os seguintes documentos atualizados, que ficarão anexos ao contrato: 

a) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo à sede da Organização 

Social, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do Contrato de Gestão; 

c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal e Municipal do domicílio ou sede da 

Organização Social interessada; 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS. 

e) Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS; 

f) Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício, exigível em Lei, que 

comprovem a boa situação financeira da Organização Social. 

g) RG e CPF dos responsáveis pela Organização Social; 

h) RG, CPF e comprovante de habilitação legal e inscrição em condição definitiva no órgão 

fiscalizador dos profissionais envolvidos no Programa de Trabalho (CREMESP, COREN etc); 

e, 

i) Última ata de eleição e/ou indicação dos membros dos órgãos diretivos, consultivos e 

normativos da Organização Social; 

9.6. O Contrato de Gestão que venha a ser assinado deverá ser aprovado pelo Conselho de 

Administração da Organização Social vencedora deste certame. 

9.7. Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes anexos: 

I. Termo de Referência;  

II. Metas Qualitativas;  

III. Metas Quantitativas; 

IV. Roteiro para a Elaboração do Programa de   Trabalho; 

V. Parâmetro para Julgamento dos Programas de Trabalho; 

VI. Modelo de Planilhas de Dimensionamento de Pessoal e de Custos/Despesas Mensais; 

VII. Sistema de Repasse, Fiscalização e Prestação de   Contas; 

VIII. Modelo de Credenciamento; 

IX. Minuta do Contrato de Gestão e Anexos; 
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X. Lei Municipal nº 1.631, de 04 de novembro de 2011, que dispõe sobre a qualificação de 

Organização Social sem fins lucrativos no Município de Igaratá e Portaria Municipal nº 

109/2021; 

XI. Declaração Geral; 

XII. Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis; e, 

XIII. Termo de Cessão de Servidores. 

 

Igaratá, 07 de maio de 2021. 

 

 

 

ELZO ELIAS DE OLIVEIRA SOUZA 

-PREFEITO MUNICIPAL- 

 

 

 

TATIANY PEREIRA DE OLIVEIRA 

-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA UMS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE 
“ANTONIA RAMOS PRIANTI”, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPES I E II, 
NASF – NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ACADEMIA DA SAÚDE E 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE POR ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS 
LUCRATIVOS A SER QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL. 

 
1 - OBJETO 

 
É objeto deste Termo de Referência e seus Anexos a contratação de entidade de 

direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no âmbito do Município de 

Igaratá, conforme Lei nº 1.631/2011, com vistas ao PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A 

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE 

“ANTONIA RAMOS PRIANTI”, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPES I E II, NASF – 

NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ACADEMIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 

conforme especificações, metas quantitativas e qualitativas, regulamentação do gerenciamento e 

execução de atividades e serviços de saúde e demais obrigações a seguir: 

a) Prestação gratuita e universal dos serviços de assistência à saúde aos 

usuários, no âmbito do SUS; 

b) Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à 

operação da Unidade Mista de Saúde “Antonia Ramos Prianti”, Estratégia 

Saúde da Família Equipes I e II, NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da 

Família, Academia da Saúde e Vigilância em Saúde conforme disposto neste 

Termo de Referência. 

 
2 – JUSTIFICATIVA 

 
A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com a finalidade de executar a política de 

saúde do governo municipal assegurando acesso igualitário a população assegurando agilidade 

administrativa e acesso universal aos serviços de saúde, propõe a estrutura, em âmbito assistencial, 

em três grandes áreas: 

a) a ambulatorial eletiva, coletiva de média baixa e complexidade com 

acompanhamento e desenvolvimento de ações que visem a redução das 

complicações decorrentes das doenças crônicas e degenerativas; 

b) a ambulatorial emergência, que contempla os serviços de pronto atendimento 
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acoplado a Unidade Mista de Saúde. 

c) a promoção a saúde domiciliar, que contempla os serviços de atendimento 

domiciliar da Estratégia Saúde da Família visando prevenção de doenças e 

promoção a saúde. 

 

No município têm-se três serviços de atendimento básico ESF I e II e Unidade Mista 

de Saúde, sendo que esta última também presta serviços de urgência e emergência em seu Pronto 

Atendimento, com as seguintes características: 

➢ O complexo de saúde composto pela UMS, ESF I e II, NASF, Academia da 

Saúde e Vigilância em Saúde é uma unidade de saúde de baixa complexidade 

situado entre a Atenção Básica de Saúde e a atenção hospitalar; 

➢ Localiza-se em local estratégico para a configuração da rede de atenção às 

urgências, em conformidade com a lógica de acolhimento e de classificação de 

risco; 

➢ O Pronto Atendimento da UMS funciona de modo ininterrupto nas 24 (vinte e 

quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e 

pontos facultativos prestando atendimento as urgências e emergências; 

➢ Possui equipe multiprofissional interdisciplinar compatível com respectivo 

porte; 

➢ Assegura retaguarda às urgências atendidas pela Rede de Atenção Básica à 

Saúde; 

➢ A UMS realiza consulta médica em regime de pronto atendimento a todos os 

tipos de casos, transferindo o paciente para referência quando necessário; 

➢ A ESF I e II realiza atendimento de nível básico, técnico e superior domiciliar 

e/ou na unidade; 

➢ O NASF realiza atendimento de nível superior no domicílio e/ou na unidade, 

além de apoio 

➢ técnico a todos os componentes da ESF; 

➢ A Academia da Saúde realiza atividades orientativas de promoção a saúde no 

Polo da Academia da Saúde e seus arredores; 

➢ A Vigilância em Saúde realiza atividades educativas, orientativas e 

fiscalizatórias em todo território municipal; 

➢ A UMS e a ESF I e II realizam atendimentos e procedimentos médicos e de 

enfermagem adequados aos casos demandados às unidades; 
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➢ A UMS realiza observação por período de até 24 (vinte e quatro) horas, para 

elucidação diagnóstica e/ou estabilização clínica. 

 

Para que o sistema municipal de saúde possa suprir as necessidades de seus 

usuários, as unidades devem operar com um nível elevado de resolutividade, demandando uma 

retaguarda dotada de recursos de apoio ao diagnóstico, (Raio X), observação e internação compatíveis 

com a complexidade dos procedimentos nelas praticados e/ou conforme a necessidade do paciente. 

Importa considerar o perfil populacional e sócio econômico de Igaratá, que possui, 

segundo censo IBGE 2020, 9.583 (Nove Mil, Quinhentos e Oitenta e Três) habitantes. No que se refere 

à área da saúde, o município totaliza 03 estabelecimentos, sendo 02 Equipes de Saúde da Família e 

01 Unidade Mista de Saúde, todos públicos. Fato mais agravante encontra-se no setor ambulatorial, e 

de imagens, são inúmeros os exames aguardando agendamento e pacientes aguardando até 24 (vinte 

quatro) meses para consultas com especialistas ou exames, nas referências localizadas em outros 

Municípios. 

Em conformidade com a Lei n° 1.631/2011, que dispõe sobre a qualificação de 

entidades como Organizações Sociais, a Prefeitura Municipal de Igaratá, contará com a realização de 

parcerias com entidades sem fins lucrativos para uma Gestão Compartilhada da Unidade Mista de 

Saúde “Antonia Ramos Prianti” (UMSARP), Estratégia Saúde da Família Equipes I e II, NASF – Núcleo 

Ampliado de Saúde da Família, Academia da Saúde e Vigilância em Saúde.  

Este modelo de parceria administrativa e operacional é entendido como forma de 

apoiar a operacionalidade da administração pública, guardando relação com a qualidade na prestação 

de serviços, bem como obediência aos princípios e diretrizes do SUS. 

 

3 - ESTRUTURA E PERFIL DA UNIDADE 

 

Descrevemos neste item a composição atual da estrutura da Unidade Mista de 

Saúde Antônia Ramos Prianti, da Estratégia Saúde da Família Equipes I e II, NASF – Núcleo de Apoio 

a Saúde da Família, Academia da Saúde e Vigilância em Saúde que a entidade qualificada irá assumir 

e conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde por ocasião da celebração do contrato de gestão. 

 

CAPACIDADE INSTALADA 

 
3.1. UMS – UNIDADE MISTA DE SAÚDE: 
 

3.1.1. PRONTO ATENDIMENTO: 
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➢ 02 consultórios clínicos (clínica médica) 
➢ 01 Sala de espera; 
➢ 01 Recepção; 
➢ 01 Sala de Classificação de Risco; 
➢ 01 Sanitário público masculino; 
➢ 01 Sanitário público feminino; 
➢ 01 Sala de Observação Masculina (03 leitos); 
➢ 01 Sala de Observação Feminina (03 leitos); 
➢ 01 Sala de Observação Pediátrica (02 leitos); 
➢ 01 DML – Depósito de Material de Limpeza; 
➢ 01 Sala de aplicação de medicação; 
➢ 01 Expurgo; 
➢ 01 Sala de esterilização; 
➢ 01 Sanitário para funcionários Feminino; 
➢ 01 Sanitário para funcionários Masculino; 
➢ 01 Sala para guarda de medicamentos de apoio; 
➢ 01 Sala de sutura; 
➢ 01 Sala de curativos; 
➢ 01 Posto de enfermagem; 
➢ 01 Sala de emergência; 
➢ 01 Sala de Raio-X; 
➢ 01 Sala de interpretação de laudo; 
➢ 01 Morgue; 
➢ 01 Depósito de resíduos hospitalares; 
➢ 01 Depósito de resíduos comuns. 

 
3.1.2. AMBULATÓRIO: 

➢ 01 Recepção; 
➢ 02 Salas de espera; 
➢ 01 Sala de coleta de material   biológico; 
➢ 01 Depósito para guarda de material   coletado; 
➢ 01 Sala para etiquetagem e guarda de material; 
➢ 01 Sala de imunização; 
➢ 04 Consultórios multiprofissionais; 
➢ 02 Consultórios ginecológicos; 
➢ 01 Sala de inalação coletiva; 
➢ 02 Consultórios odontológicos; 
➢ 01 Sala de triagem; 
➢ 01 Sala de prontuários/arquivos; 
➢ 01 DML – Depósito de Material de Limpeza; 
➢ 01 Sanitário público masculino; 
➢ 01 Sanitário público feminino; 
➢ 01 Sala para fonoaudiólogo; 
➢ 01 Sala de reuniões e educação permanente; 
➢ 01 Copa quente; 
➢ 01 Refeitório; 
➢ 01 Vestiário feminino; 
➢ 01 Vestiário Masculino; 
➢ 01 Quarto de descanso médico; 
➢ 01 Farmácia de dispensação de medicamentos; 
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➢ 01 Sala de espera da farmácia; 
 

3.1.3 FISIOTERAPIA: 
➢ 01 Recepção; 
➢ 01 Sala administrativa; 
➢ 01 Sanitário público masculino; 
➢ 01 Sanitário público feminino; 
➢ 03 Vestiário para público; 
➢ 01 Guarda macas; 
➢ 01 Sala para termoterapia; 
➢ 02 Salas para turbilhão; 
➢ 01 Espaço para mecanoterapia 

 
3.2.  ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPES I E II: 

 
➢ 01 Sala de espera com recepção; 
➢ 01 Sanitário público masculino; 
➢ 01 Sanitário público feminino; 
➢ 01 Sala de triagem; 
➢ 02 Consultórios multiprofissionais; 
➢ 01 Consultório odontológico; 
➢ 01 DML – Depósito de Material de Limpeza; 
➢ 01 Sanitário para funcionários masculino; 
➢ 01 Sanitário para funcionários feminino; 
➢ 01 Copa; 
➢ 01 Sala de reunião. 

 
3.3. NASF – NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 
 

O NASF não possui local específico de trabalho, visto que é um instrumento de 

apoio a toda a rede de atenção e seu trabalho se estende por todas as unidades. A equipe do NASF 

ficará alocada nas dependências da UMS e da ESF. 

3.4. - ACADEMIA DA SAÚDE: 
 

➢ 01 Academia ao ar livre; 
➢ 01 Salão para atividades; 
➢ 01 Sanitário público feminino; 
➢ 01 Sanitário público masculino; 
➢ 01 Depósito. 

 
3.5. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE: 
 

➢ 01 Sala administrativa; 
➢ 01 Depósito; 
➢ 01 Sanitário de uso coletivo. 

 

4. PLANILHA DE ESPECIALIDADES A SEREM IMPLANTADAS E DEMONSTRATIVOS DAS 
FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS. 
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4.1. QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS A SEREM IMPLANTADOS 
SETOR: PRONTO ATENDIMENTO 

CATEGORIA  JORNADA QTD 

Enfermeiro 12x36 diurno 2 

Enfermeiro 12x36 noturno 1 

Enfermeiro folguista/horista 1 

Auxiliares de Enfermagem 12x36 diurno 6 

Auxiliares de Enfermagem 12x36 noturno 2 

Auxiliar administrativo 12x36 noturno 1 

Auxiliar administrativo 12x36 diurno 4 

Auxiliar administrativo folguista/horista 1 

Técnico de Raio X 24H 2 

Cozinheira  12x36 diurno 1 

Médico Clinico Plantonista  12h p/dia 2 

Médico Clinico Plantonista  12h p/noite 1 

Farmacêutico  12x36 diurno 2 

      

SETOR: AMBULATÓRIO 

CATEGORIA  JORNADA QTD 

Enfermeiro 40h 2 

Auxiliar de enfermagem 40h 2 

Psicólogo 40h 1 

Fisioterapeuta 30h 1 

Fonoaudiólogo 20h 1 

Assistente Social 30H 1 

Veterinário 20h 1 

Serviços Gerais 40h 1 

Medico Clinico 08H 1 

Pediatra 16h 1 

Ginecologista/Obstetra 16h 1 

Ortopedista 04h 1 

      

SETOR: SECRETARIA DE SAUDE / VIGILANCIA  

CATEGORIA  JORNADA QTD 

Enfermeiro Educação Permanente 40h 1 

Enfermeiro Coordenador da VISA/VE 40h 1 

Medico Diretor Clinico  - 1 

Auxiliar Administrativo 40h 3 

      

SETOR: ESF/ACADEMIA DA SAÚDE/NASF 

CATEGORIA  JORNADA QTD 

Médico Clinico 40h 1 

Enfermeiro  40h 1 

Auxiliar de enfermagem 40h 2 

Dentista 40h 1 

Auxiliar de dentista 40h 1 

Fisioterapeuta 30h 1 

Educador Físico 20h 1 

 

As contratações pessoais deste plano de trabalho deverão seguir o organograma 
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e autorização da Secretaria Municipal de Saúde, obedecendo à necessidade observada na rotina de 

trabalho das unidades. 

Aos contratados deverão ser fornecidos uniformes e crachás de identificação com 

o logo da empresa, nome completo e função desenvolvida. 

 

5 - AÇÕES A SEREM IMPLEMENTADAS 

Durante o Contrato de Gestão, a contratada deverá implantar ações e atividades 

em consonância com a legislação vigente, as Políticas e Programas do Ministério da Saúde, da 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo/SP e da Secretaria Municipal de Saúde de Igaratá, 

pertinentes ao perfil assistencial das unidades contempladas neste contrato e com foco na 

qualidade, tais como: 

a) Implantar o Serviço de Acolhimento, com Classificação de Risco, conforme 

preconizado pela Política Nacional de Humanização — PNH, sob coordenação técnica da SMS; 

b) Estruturar processos de trabalho da assistência e de gerência, de acordo 

com as diretrizes e dispositivos da Política Nacional de Humanização — PNH, sob coordenação 

técnica da SMS; 

c) Realizar atividades de Educação Permanente, objetivando a transformação e 

a qualificação da assistência em todas as unidades e suas complexidades; 

d) Implantar o Programa de Gerenciamento de Risco; 

e) Promover palestras gratuitas para a população nos meses de outubro e 

novembro com a finalidade de apoiar e promover as campanhas do outubro Rosa e novembro Azul, 

tratando da prevenção ao câncer de mama/útero/colo de útero e próstata respectivamente. 

 

6 - OBRIGAÇÕES DAS UNIDADES 

6.1. Considerando a Assistência: 

➢ Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de atendimento; 

➢ Tratamento de complicações e intercorrências que possam ocorrer ao longo do processo 

assistencial; 

➢ Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal, que motivou o 

atendimento do usuário, e que possam ser necessários devido às condições especiais do 

usuário, 

➢ entre outras causas; 

➢ Assegurar o suporte assistencial aos pacientes críticos na Unidade, inclusive durante a sua 

transferência para unidade hospitalar de maior complexidade; 
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➢ Garantir o atendimento de urgência e emergência, observado o protocolo de acolhimento e 

classificação de risco, dentro dos prazos preconizados; 

➢ Ser instrumento integrado à rede própria municipal como forma de fortalecer a própria rede em 

suas especificidades e necessidades, inclusive participando de planos de contingência para 

enfrentamento de epidemias e calamidades públicas declaradas. 

 

6.2. Considerando o fornecimento: 

➢ Atendimento Médico; 

➢ Assistência de Enfermagem; 

➢ Assistência no acolhimento (recepção); 

➢ Atendimento em todas as unidades dos profissionais nelas lotados; 

➢ Uniformes no padrão estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde de Igaratá. 

 

6.3. Considerando as Comissões: 

Instituir, no mínimo, as comissões abaixo listadas em até 60 (sessenta) dias após o 

início das atividades e mantê-las conforme legislação e regulamentação vigentes, assim como 

quaisquer outras que venham a se tornar legalmente obrigatórias ou necessárias: 

➢ Comissão de Ética Médica e de Enfermagem; 

➢ Comissão de Educação Permanente; 

➢ Comissão de Gerenciamento de Riscos aos Pacientes. 

 

6.4. Considerando o Aspecto Institucional 

Atender com seus recursos humanos e técnicos exclusivamente aos usuários do 

SUS - Sistema Único de Saúde oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e sua 

capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades descritas neste 

Termo de Referência. 

Acolher os usuários de acordo com os princípios da Humanização. Para tanto, 

deverá desenvolver e implantar a Política Interna de Humanização previamente aprovada pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

Empregar seus melhores recursos, tanto humanos quanto técnicos, na implantação 

dos serviços discriminados, devendo para tanto, cumprir as condições aqui   estabelecidas. 

Observar os seguintes preceitos: 

➢ Respeito aos direitos dos usuários, atendendo-os com dignidade de modo universal, gratuito e 

igualitário; 
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➢ Manutenção da qualidade na prestação dos serviços; 

➢ Respeito à decisão do usuário de recusa na prestação de serviços de saúde, salvo nos casos 

de iminente perigo de morte; 

➢ Garantia do sigilo dos dados e informações relativos aos usuários; 

➢ Garantia de informação, às pessoas assistidas, sobre seu estado de saúde, bem como sobre 

os serviços oferecidos; 

➢ Utilização obrigatória da grade de medicamentos padronizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde para qualquer caso (uso interno e dispensação externa). 

Observar, durante todo o prazo do Contrato, a Política Nacional de Humanização do 

Ministério da Saúde (PNH/MS), visando ao cumprimento do modelo de atendimento   humanizado. 

Adotar o símbolo e o nome designativo do Município de Igaratá e a SMS.  

Co-responsabilizar-se pela prestação de serviços de assistência em casos de 

calamidades, surtos, epidemias e catástrofes. Nestes casos, será possível a repactuação do Contrato 

de Gestão, visando à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, se houver   necessidade. 

 

6.5. Considerando o Aspecto Operacional 

Garantir que as unidades estejam devidamente cadastradas e atualizadas no 

banco de dados do SCNES, conforme legislação vigente e instituído pela Portaria MS/ SAS 376, de 03 

de outubro de 2000, publicada no Diário Oficial da União de 04 de outubro de 2000. 

Apresentar trimestralmente os indicadores pactuados dentro dos parâmetros 

determinados pela SMS. 

Solicitar aos usuários ou a seus representantes legais a documentação de 

identificação do usuário e, se for o caso, a documentação de encaminhamento especificada no fluxo 

estabelecido pela SMS. 

Fornecimento ao usuário de cópia do FAA – Ficha de Atendimento Ambulatorial 

desde que solicitado. 

Realizar o monitoramento permanente da prestação dos serviços, especialmente 

nos itens necessários à apuração do cumprimento de suas obrigações. 

Garantir os itens condicionantes para o correto credenciamento e habilitação dos 

serviços realizados junto ao SCNES, tais como: carga-horária, CBO, equipamentos e demais requisitos 

necessários. 

Dar conhecimento imediato a Secretaria Municipal de Saúde de todo e qualquer 

fato que altere de modo relevante o normal desenvolvimento do Contrato, ou que, de algum modo, 

interrompa a correta prestação do atendimento aos usuários das unidades. 
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Informar a Secretaria Municipal de Saúde de qualquer proposta de alteração no 

quadro de funcionários, de direção geral e/ou técnica de qualquer uma das unidades constantes neste 

termo de referência. 

 

6.6. Considerando a Gestão de Pessoas 

Garantir a contratação de profissionais qualificados para atendimento, de forma a 

oferecer aos usuários serviços assistenciais de excelência. 

Garantir que todos os profissionais que executam ações e/ou serviços de saúde por 

ela empregados e ativos estejam devidamente cadastrados no SCNES; 

Adotar valores compatíveis com os níveis médios de remuneração praticados no 

mercado, para o pagamento de salários e de vantagens de qualquer natureza de dirigentes e 

funcionários das unidades, garantindo o funcionamento ininterrupto das unidades. 

Utilizar para a contratação de pessoal, critérios técnicos, inclusive quanto ao 

gerenciamento e controle de recursos humanos, observando as normas legais vigentes, em especial as 

trabalhistas e previdenciárias. 

Manter os profissionais de saúde permanentemente capacitados e atualizados, 

oferecendo cursos de educação continuada e permanente, em consonância com atividades realizadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde. 

Contratar serviços de terceiros para atividades de apoio, sempre que necessário, 

responsabilizando- se pelos encargos daí decorrentes. 

Responsabilizar-se, civil e criminalmente perante os usuários e/ou seus familiares, 

por eventual indenização por danos materiais e/ou compensação por danos estéticos e/ou morais, 

decorrentes de atos ou omissões imputáveis aos profissionais vinculados a OS, incluindo eventuais 

reparações por erros médicos ou decorrentes do desenvolvimento das atividades sob sua 

responsabilidade. 

Manter controle do ponto biométrico de todos os profissionais em serviço nas 

unidades. 

Contratar e pagar o pessoal necessário à execução dos serviços inerentes às 

atividades das unidades, ficando esta como a única responsável pelo pagamento dos encargos sociais 

e obrigações trabalhistas decorrentes, respondendo integral e exclusivamente, em juízo ou fora dele, 

isentando a Secretaria Municipal de Saúde de quaisquer obrigações, presentes ou futuras, e 

apresentar semestralmente a relação dos profissionais das unidades responsáveis pela prestação dos 

serviços, incluindo sua formação e titulação, identificando as alterações que, por ventura, ocorram. 
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6.7. Considerando os Bens Móveis e Imóveis: 

Administrar e manter os bens públicos, cujo uso lhe seja permitido, em 

conformidade com o disposto nos respectivos termos do Contrato, até sua restituição a Secretaria 

Municipal de Saúde; 

Em caso de cessão de equipamentos e instrumentais pela Secretaria Municipal de 

Saúde, mantê-los em perfeitas condições, inclusive substituindo-os por outros do mesmo padrão 

técnico, caso seja necessário (Manutenção Preventiva e Corretiva). 

Disponibilizar permanentemente toda e qualquer documentação ou base de dados 

para acesso irrestrito e/ou auditoria do Poder Público. 

Responsabilizar-se por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, civis, 

fiscais, tributárias, ou quaisquer outras previstas na legislação em vigor, bem como por todos os gastos 

e encargos com materiais e delegatários de serviços públicos. 

 

6.8. Considerando a Tecnologia de Informação: 

 

Assegurar a Secretaria Municipal de Saúde o acesso irrestrito e em tempo real aos 

sistemas de informação utilizados. 

Alimentar e atualizar os sistemas de informação disponibilizados pelo Departamento 

de Informática do SUS (DATASUS) e pela Secretaria Municipal de Saúde, com as informações 

completas acerca dos serviços prestados e procedimentos realizados, de forma a evitar glosas do 

Sistema Nacional de Auditoria do SUS. 

Alimentar e atualizar os sistemas de informação a serem adotados pela Secretaria 

Municipal de Saúde. 

Utilizar os sistemas informatizados de gestão, inclusive de pessoal, disponibilizados 

ou indicados pela Secretaria Municipal de Saúde e alimentá-los continuamente com as informações 

requeridas, sob pena de inviabilizar a apuração da produção.
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6.9. Considerando a Prestação de Contas: 

O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega trimestral do Relatório de 

Prestação de Contas, contendo os seguintes anexos: 

➢ Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos; 

➢ Demonstrativo através de planilhas de Despesas; 

➢ Demonstrativo de Folha de Pagamento; 

➢ Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica; 

➢ Balancete Contábil Mensal; 

➢ Demonstrativo de Aplicações Financeiras dos recursos recebidos; 

➢ Relatório Consolidado da Produção Contratada X Produção Realizada; 

➢ Relatório Consolidado do alcance das metas de qualidade (Indicadores). 

Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, trimestralmente, relatório contendo todos os 

procedimentos realizados, bem como toda a documentação exigida, nos termos indicados e segundo a 

metodologia adotada pelo Sistema de Informação Ambulatorial - SIA-SUS. 

Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, trimestralmente, folha de pagamento de salários, 

em que constem os pagamentos aos profissionais, apólices de seguro contra acidentes de trabalho e 

comprovantes de quitação de suas obrigações trabalhistas e previdenciárias relativas aos empregados que 

prestam ou prestaram serviços no âmbito do Contrato de Gestão, além do registro de frequência dos 

profissionais. 

Fornecer os relatórios, documentos e informações previstos, de forma a permitir sua 

integração em bancos de dados, em base eletrônica, conforme padrão determinado pela Secretaria Municipal de 

Saúde. 

Arquivar vias originais dos relatórios previstos, após analisados e aprovados pela 

Secretaria Municipal de Saúde, na sede da OS, que deverá mantê-los em arquivo até 1 ano após o fim do 

Prazo do Contrato de Gestão. 

Apresentar a Secretaria Municipal de Saúde, anualmente, o instrumento de 

convenção trabalhista, devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, bem como sua 

adesão e efetivo cumprimento desta convenção. 

Informar a Secretaria Municipal de Saúde, durante todo o Prazo do Contrato de 

Gestão, o seguinte: 

➢ Estatísticas mensais dos atendimentos; e 

➢ Estatísticas mensais de absenteismo a consultas. 
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7 - ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 

7-1. CRITÉRIOS GERAIS PARA O ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

O presente contrato de gestão tem como principal objetivo induzir a melhora do 

desempenho das unidades assistenciais através da criação de instrumentos de monitorização que 

permitirão uma gestão rigorosa e ao mesmo tempo equilibrada, consciente das necessidades da 

população, que vise a mudança de perspectiva assistencial, com uma abordagem totalizante, gerando 

autonomia para os indivíduos e melhorando, assim, o acesso da população aos cuidados de saúde. 

O acompanhamento do contrato não é uma finalidade em si mesma. 

Pode-se considerar como parte do processo de direção do contrato a identificação e a 

avaliação de problemas, discussão e negociação com as Organizações Sociais e a tomada de decisões 

sobre as ações que precisam ser implantadas. 

A Secretaria Municipal de Saúde de Igaratá, através da CTAA (Comissão Técnica de 

Acompanhamento e Avaliação), elaborará os instrumentos para o monitoramento e avaliação e realizará 

o acompanhamento do contrato. 

 

7.2. COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 

Na execução de seu mister, a Comissão Técnica de Acompanhamento avaliará os 

seguintes requisitos: 

➢ Mecanismos de informação e comunicação à população sobre os serviços que oferta; 

➢ Indicadores de avaliação de desempenho destes serviços, utilizando padrões estabelecidos pela 

SMS; 

➢ Os meios de acesso da população aos serviços de saúde ofertados; 

➢ Sistema gerencial de informação com acesso pela internet; 

➢ Registros a serem utilizados na atividade assistencial; 

➢ Recepção e encaminhamento dos usuários aos serviços; 

➢ Registras a serem utilizados nos procedimentos administrativos; 

➢ Referência e contra-referência dos usuários a outros serviços ou outros níveis assistenciais, 

assim como os registros que se utilizarão. 

Todos os aspectos apontados anteriormente deverão estar em acordo com os 

critérios estabelecidos pela Política Nacional de Atenção às Urgências, Política Nacional de Atenção 

Básica, Plano Municipal de Saúde e com os Planos e Protocolos assistenciais da Secretaria Municipal de 

Saúde de Igaratá. 
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8 - METAS E INDICADORES DE EFICIÊNCIA 

 

No âmbito do planejamento, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde, está 

prevista a elaboração do relatório anual e também de relatórios quadrimestrais com o objetivo de orientar 

o planejamento, a aplicação dos recursos e monitorar as ações em curso. Foi selecionado um conjunto 

ampliado de indicadores de avaliação quadrimestral a fim de atender à exigência legal, mas, também de 

possibilitar um melhor desempenho da gestão municipal. Para a área da atenção básica, onde se incluem 

todas as unidades da SMS, foram selecionados indicadores que variam do monitoramento dos 

agendamentos, transporte de pacientes, incluindo-se produção, taxas de mortalidade, dentre outros. 

Abaixo apresentamos alguns destes indicadores que apontam o perfil de assistência e desempenho das 

unidades. 

A CONTRATANTE solicitará à CONTRATADA a apresentação de relatórios contendo 

dados e informações relativas aos resultados assistenciais e à qualidade dos serviços prestados, 

conforme Quadro de Indicadores de Acompanhamento e Avaliação. 

A contratada deverá apresentar um relatório contendo os indicadores pré-

estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme relacionado nos Anexos II e III do Edital de 

Qualificação. 

A avaliação do cumprimento do conjunto de metas estabelecidas será realizada 

trimestralmente pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação — CTAA, que é parte 

integrante da Secretaria Municipal de Saúde. Esta se reunirá periodicamente e analisará os documentos 

entregues pela CONTRATADA, já mencionados anteriormente. 

Ao final de 12 meses de acompanhamento, a SMS juntamente com a OS, deverá 

rever estes indicadores, com o objetivo de aperfeiçoar o monitoramento proposto, de acordo com as 

recomendações das diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde — SUS: 

 

Atendimento ao usuário 

1. Taxa de preenchimento completo de cadastro dos pacientes (80%). 

Desempenho Assistencial 

1. Tempo médio de permanência na observação da Unidade Mista de Saúde de no máximo 24h, 

(resolução por alta ou transferência); 

2. Percentagem de usuários satisfeitos/muito satisfeitos (80%). 

Eficiência 

1. Percentual dos Boletins de Atendimento Médico organizados e assinados pelo(s) profissional(ais) 

responsável(eis) (80%); 
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2. Percentual de postos de trabalho informatizados e operacionais no primeiro trimestre (80%); 

 

Após o primeiro ano do contrato de gestão, as metas definidas pela SMS serão 

revistas juntamente com a OS, de acordo com o histórico do ano anterior (linha de base). 

A OS deve enviar trimestralmente mapas de acompanhamento à CTAA. 

Sempre que existirem incongruências entre os dados da OS e os da SMS cujos 

motivos de discordância não forem apurados, os dados registrados deverão ser auditados. 

Os indicadores que avaliam a satisfação dos usuários e dos profissionais pressupõem 

a aplicação de questionários — os modelos dos questionários elaborados pela OS deverão ser 

submetidos e aprovados pela SMS. 

A CONTRATADA deverá elaborar um relatório de atividades onde deve estar explicito 

as razões pelas quais algumas metas podem não ter sido alcançadas ou os motivos que levaram à 

superação das metas previstas. 

A CONTRATADA deverá colaborar com todo o trabalho relacionado à realização de 
auditorias e ações de acompanhamento que venham a ser determinadas pela SMS ou pelo Ministério da 
Saúde.   
 

9 - ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO E CUSTO DA UNIDADE. 
 

São considerados atendimentos de urgência e emergência aqueles não programados, 

que sejam dispensados pelo Serviço de Pronto Atendimento da Unidade Mista de Saúde a pessoas que 

procurem tal atendimento, conforme o fluxo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, durante as 

24 horas do dia, todos os dias do ano. 

A análise dos atendimentos do pronto atendimento da Unidade Mista de Saúde no 

período do início do 1º quadrimestre de 2020 ao final do 3º quadrimestre de 2020 revela um 

comportamento com tendência crescente em todo o período. 

Comparando a média de atendimentos médicos do Pronto Atendimento da UMS do 1º 

quadrimestre de 2020 com o 3º quadrimestre de 2020 observamos um aumento de 18% nos 

atendimentos, considerando os valores absolutos de 13.968 e 16.790 atendimentos respectivamente. 

Considerando os profissionais de nível superior atuantes na UMS obtemos o 

quantitativo de atendimentos em torno de 15.000. 

A seguir apresenta-se o levantamento do custo apurado das unidades 
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D 

 

Destacamos que as informações retro se referem a todas as despesas necessárias ao 

funcionamento das unidades, relacionadas a pessoal. Não será feito o pagamento, em hipótese alguma, 

de 13º nota fiscal, sendo que os valores de provisão estarão diluídos nas notas fiscais dos doze meses do 

ano. 

 

10. ATRIBUIÇÕES DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL EM RELAÇÃO AOS SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

A SMS disponibilizará para a OS contratada o sistema de informática de gestão 

utilizado pela Prefeitura Municipal de Igaratá, contendo toda a base de dados da população cadastrada e 

prontuário eletrônico, sendo de uso obrigatório de todos os profissionais o sistema eletrônico e seu sigilo 

com relação as informações pessoais de cada cidadão cadastrado. 

A OS deverá desenvolver em consonância com as diretrizes gerais da SMS as 

seguintes ações: 

➢ Zelar pelo funcionamento do sistema de informação definido pela SMS; 

➢ Organizar e definir os processos de trabalho para operação/alimentação dos diferentes sistemas 

de informação em vigência ou a serem implantados; 

➢ Encaminhar as diferentes bases de dados conforme rotinas estabelecidas pela SMS. 

 

11. RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL PELOS ATOS DE SEUS 
EMPREGADOS E DE TERCEIROS POR ELA CONTRATADOS: 

 
A CONTRATADA será responsável pela imperícia, por falhas técnicas, pela falta de 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA POR TIPO DE DESPESA - PROJETO “UMSARP” 
FORMAÇÃO DE CUSTOS (1)  
ITEM FORMAÇÃO DE CUSTOS (1)  
  

SERVIÇOS 
ESTIMATIVA 
MENSAL 

ESTIMATIVA 
ANUAL 

 
1 

Contratação de mão-de-obra e serviços em geral (médicos, 
profissionais de nível superior e médio, Auxiliares 
Administrativos, Técnicos em geral, etc.)* 

 
R$ 406.382,93 

 
R$ 4.876.595,16 

 SUBTOTAL DE DESPESAS (custeio) R$ 406.382,93 R$ 4.876.595,16 

 * Valor estimado com inclusão do cálculo do 13º, 1/3 férias, 
INSS patronal, PIS, FGTS, ENCARGOS, provisão para 
verbas rescisórias (40% FGTS + Aviso prévio). Incluídos 
também Adicionais Insalubridade e Periculosidade, e auxílio 
transporte. 

 



 
 
  

Página 28 de 103 
 

higidez financeira e por prejuízos causados pelos terceiros por ela contratados para a execução de 

serviços do Contrato de Gestão. 

Os profissionais contratados pela OS para a prestação dos serviços clínicos deverão 

ter comprovada capacidade técnica, com formação adequada ao serviço desempenhado e estar em dia 

com suas obrigações junto aos conselhos de classe. 

Os profissionais responsáveis pelos serviços médicos deverão ter formação em curso 

de medicina, em nível superior, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, e deverão, ainda, 

estar registrados no respectivo conselho profissional e possuir título de especialista, quando necessário à 

execução da função. Os profissionais responsáveis pelos serviços de enfermagem deverão estar 

registrados no respectivo conselho profissional e, ainda, possuir formação em curso de enfermagem, em 

nível superior, por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação, ficando vedada a contratação de 

Técnicos/Auxiliares de Enfermagem para a realização das atividades específicas de Enfermeiro(a). 

Os demais profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços de atenção 

à saúde deverão estar registrados nos respectivos conselhos profissionais e atender às normas e 

requisitos próprios, conforme a regulamentação do Ministério da Saúde (MS). 

Os contratos entre a OS e terceiros reger-se-ão pelas normas de direito privado, não 

se estabelecendo relação de qualquer natureza entre os terceiros e o Poder Público. 

A Secretaria de Saúde poderá solicitar, a qualquer tempo, informações sobre a 

contratação de terceiros para a execução dos serviços objeto do Contrato de Gestão, inclusive para fins 

de comprovação das condições de capacitação técnica e financeira. 

O conhecimento da Secretaria Municipal de Saúde acerca de eventuais contratos 

firmados com terceiros não exime a OS do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigações decorrentes 

do Contrato de Gestão. A OS é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do Contrato, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade a 

SMS. 

A OS será responsável pela imperícia, imprudência, negligência e por prejuízos 

causados pelos seus diretores e empregados na execução do Contrato de Gestão, quando comprovada 

sua responsabilidade. Todos os empregados e terceiros contratados pela OS deverão portar identificação 

(crachás) e estar devidamente uniformizados, quando estiverem no exercício de funções. 

Os profissionais a serem alocados nas funções indicadas no presente Termo de 

Referência deverão possuir qualificação e estar em quantitativo mínimo exigido pelo Ministério da Saúde 

para habilitação e atuação pela Secretaria Municipal de Saúde dos serviços prestados aos beneficiários 

do SUS nas unidades. Para tanto, deverão ser atendidas as exigências da legislação vigente. 

A seleção de pessoal pela OS deve ser conduzida de forma pública, objetiva e 
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impessoal, nos termos do regulamento próprio a ser editado pela OS. 

A OS deverá dispor de mecanismos para pronta substituição de seus profissionais em 

caso de faltas, de forma a não interromper ou prejudicar os serviços prestados à população. 

 
 

 

TATIANY PEREIRA DE OLIVEIRA 

-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE- 
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ANEXO II 
METAS QUALITATIVAS 

 

 
META 

 
INDICADOR 

 
1. Trabalhar a rede de educação 

permanente, humanização e protocolos 
de atendimentos. 

Organização dos fluxos de atendimento das 
unidades para que consigam de forma 
humanitária realizar acolhimento aos pacientes 
de forma a sanar as necessidades do 
momento. 

 
2. Mensurar a satisfação dos clientes por 

quadrimestre. 

Implantação e Manutenção do sistema de 
avaliação da satisfação dos usuários internos 
e externos. 

 
3.   Desenvolver cursos e capacitações. 

Quantidade de cursos de capacitação 
ministrados aos profissionais que atuam nas 
unidades. 

4.   Manter estrutura profissional e 
treinamento das equipes em 100%. 

Quadro geral de funcionários efetivos e 
terceirizados. 

5. Formar parcerias com outros âmbitos 
municipais, como educação, esporte, 
meio ambiente, cultura, entre outros. 

Trabalho desenvolvido para se criar rede entre 
setores visando o acompanhamento da 
população assistida. 

6. Manter os setores de informações 
atualizados dentro dos prazos previstos 
de acordo com o ministério da saúde, 
estado e/ou Município. 

 

Relatórios de produção/informação. 

 
7. Criar, implementar e executar em 100% 

dos serviços protocolos de normas e 
rotinas nos atendimentos. 

Manutenção do fluxo de atendimentos e 
acompanhamentos ofertando garantia e 
constante melhoria nos atendimentos 
oferecidos 

8. Garantir 100% dos profissionais das 
equipes de acordo com a necessidade 
dos programas executados. 

Prestação de Contas sobre os custos diretos 
fixos - Médicos, Enfermeiros, Dentistas, 
Farmacêuticos e terceirizados. 

9. Garantir 100% dos profissionais da 
equipe de acordo com o projeto. 

Prestação de Contas sobre os custos diretos 
fixos - Médicos, Enfermeiros, Farmacêuticos 
entre outros. 

10. Garantir que o processo de trabalho 
transcorra de forma organizada e 
sistematizada. 

 
Fiscalização in loco. 

11. Fornecer uniformes específicos para 
cada categoria profissional. 

Fiscalização in loco. 
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12. Utilizar ferramentas gerenciais que 

facilitem a horizontalização da gestão. 

 
Fiscalização in loco. 

 

13. Treinamentos visando a humanização e o 
acolhimento nos atendimentos prestados. 

 

Quantidade de treinamentos efetivamente 
ministrados aos funcionários e terceirizados. 
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ANEXO III  
METAS QUANTITATIVAS 

 

AÇÕES METAS INDICADORES RESULTADOS 

 

a) Prestar serviços à 
Prefeitura Municipal de 
Igaratá na 
operacionalização e gestão 
da Unidade Mista de Saúde 
"Antônia Ramos Prianti", 
Estratégia Saúde da 
Família Equipes I e II, 
NASF, Academia da Saúde 
e Vigilância em Saúde 

 
 

 
Manter o sistema 
funcionando efetivamente 
durante todo seu período de 
funcionamento definido pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 
 
 
 

 
Tempo de possibilidade 
de utilização do sistema. 

 
 

 
Utilização do sistema 
ininterruptamente no seu 
período definido de 
funcionamento, sem falhas, 
de acordo com o 
preconizado pelo MS. 

 
 
b) Atendimento Médico de 
Urgência (Pronto 
Atendimento da UMS) 

Atender livre demanda, no 
pronto atendimento, 
solicitando o 
encaminhamento ao hospital 
de referência quando 
necessário. 

 
 
Quantidade de consultas 
realizadas gerando ou 
não transferências. 

 

 
100% Atendimento. Mínimo 
80%. 

 

 
c) Atendimento médico 
ambulatorial nas unidades 

 

Atender mínimo de 15 
consultas por período para 
cada profissional. 

Quantidade de pacientes 
atendidos 
rotineiramente, 
documentos e 
formulários preenchidos 

 

 
100% Atendimento. Mínimo 
80%. 

 
 
 
 
 

d) Apoio Administrativo 

 
Executar tarefas 
administrativas de apoio a 
Secretaria, ao setor de 
Enfermagem e Médica; 
utilizar programas de 
informática; Organizar 
dados e digitar escalas de 
trabalho e protocolos de 
atendimento; Digitar 
regressos dos 
atendimentos. 

Efetiva execução das 
tarefas administrativas 
no prazo determinado 
pela coordenação; 
domínio dos programas 
informatizados utilizados 
na administração da 
Secretaria Municipal de 
Saúde; dados 
organizados em 
planilhas e gráficos e 
lançados em arquivos 
próprios. 

 
 
 

Banco de dados 
administrativo atualizado e 
organizado; Tarefas 
administrativas cumpridas 
no prazo determinado. 
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e) Administração e 
assistência administrativa 

 

 

Executar tarefas 
administrativas de apoio a 
Secretaria Municipal de 
Saúde e suas unidades; 
Conhecer programas de 
informática; Executar 
controle de RH, 
contratações, demissões e 
capacitações; Manter a 
execução das supervisões 
de enfermagem, médica e 
demais profissionais. 

 
Efetiva execução das 
tarefas administrativas 
no prazo determinado 
pela coordenação; 
domínio dos programas 
informatizados utilizados 
na administração da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e suas unidades; 
dados organizados em 
planilhas e gráficos e 
lançados em arquivos 
próprios; percentual de 
problemas gerenciados 
com resolutividade. 

 

Serviço operante nas 24h 
ininterruptas, sem falhas de 
acordo com o preconizado 
pelo MS. Banco de dados 
administrativo atualizado e 
organizado; Tarefas 
administrativas cumpridas 
no prazo determinado; 
Adequação às normas 
sanitárias vigentes; Controle 
de estoque atualizado com 
informações disponíveis 
para a coordenação; 
Unidades supervisionadas e 
operantes; Equipes 
capacitadas e operantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
f) Coordenação Médica 

Liderar a equipe sob sua 
responsabilidade direta, 
visando o atendimento 
adequado ao usuário; Ter 
conhecimento e domínio em 
informática; Executar tarefas 
técnicas e administrativas 
de apoio à Coordenação da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e suas unidades; 
Executar supervisão 
técnico-operacional na área 
de competência para 
operacionalização do 
serviço; Manter banco de 
dados e registros legíveis 
das ações executadas pelas 
equipes técnicas e 
administrativas, conforme 
competência da 
coordenação; Ser o 
responsável técnico do 
serviço junto ao respectivo 
conselho de classe; Garantir 
que as equipes sob sua 
coordenação cumpram com 
o estabelecido no Manual de 
Rotinas Operacionais da 
Secretaria Municipal de 
Saúde. 

 

 
Tarefas administrativas 
executadas no prazo 
determinado pela 
coordenação e 
administração da 
Secretaria Municipal de 
Saúde; domínio dos 
programas 
informatizados utilizados 
na administração da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e suas unidades; 
dados organizados em 
planilhas e gráficos e 
lançados em arquivos 
próprios; problemas 
gerenciados com 
resolutividade; 
atendimentos prestados 
com eficiência e eficácia 
conforme estabelecido 
no Manual de Rotinas 
Operacionais d 
Secretaria Municipal de 
Saúde e suas unidades. 

 

 

 

 

Serviço operante nas 24h 
ininterruptas, sem falhas de 
acordo com o preconizado 
pelo MS; Bancos de dados 
técnicos atualizados e 
organizados; Tarefas 
administrativas cumpridas 
no prazo determinado; 
Adequação às normas 
sanitárias vigentes e 
protocolos da Secretaria 
Municipal de Saúde; 
Controle das ações 
desenvolvidas atualizado 
com informações 
disponíveis para a 
coordenação; Unidades 
supervisionadas e 
operantes; Equipes 
capacitadas e operantes. 
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ANEXO IV 

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE TRABALHO 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Entende-se que a Proposta Técnica e Econômica é a demonstração do conjunto 

dos elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequada, para caracterizar o perfil da 

unidade e o trabalho técnico gerencial definido no objeto do Edital, com base nas indicações e 

informes básicos constantes dos Anexos I, II, III, VI e VII deste Edital. 

O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e estimativa das despesas 

referentes à execução das atividades propostas, com definição de métodos e prazos de execução, 

assegurada a plena exequibilidade do objeto da contratação prevista. 

A proposta apresentada deverá conter a descrição das atividades, evidenciando os 

benefícios econômicos e sociais que serão alcançados pela comunidade, a abrangência geográfica a 

ser atendida, bem como os resultados a serem obtidos. 

Na formulação das propostas técnica e econômica, as Organizações Sociais 

deverão computar todas as despesas e custos operacionais referentes ao objeto do certame. 

 

2 - TÍTULO 

 

Proposta Técnica para Organização, Administração e Gerenciamento do 

Atendimento da Unidade Mista de Saúde “Antônia Ramos Prianti”, Estratégia Saúde da Família 

Equipes I e II, NASF – Núcleo Ampliado de Saúde da Família, Academia da Saúde e Vigilância em 

Saúde, conforme Processo de Seleção de Organização Social nº 1.991/2021. 

 

3 - PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 

 

Este item deverá caracterizar o Modelo Gerencial do Serviço de Atendimento 

ofertado, descrevendo-o. 

 

4 - ÁREA DE ATIVIDADE 

 

As Unidades referenciadas no edital realizam atendimentos de urgência e eletivos, 
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sendo que o Pronto Atendimento da Unidade Mista de Saúde realiza atendimentos 24 horas por dia, 

ininterruptamente, conforme Anexos I, II e III deste Edital. 

 

5 - ÁREA DE QUALIDADE 

 

5.1 Qualidade Objetiva: 

 

Aquela que está orientada a obter e garantir a melhor assistência possível, dado o 

nível de recursos e tecnologia existente no serviço de atendimento das unidades. A Organização 

Social, com base nos Anexos I, II e III deste Edital, estabelecerá em sua oferta: 

Comissões de: 

• Ética Médica e de Enfermagem, 

• Educação Permanente e 

• Gerenciamento de Riscos aos Pacientes, 

Especificando conteúdo, membros, componentes, perfil dos componentes, objetivos 

da comissão para o primeiro ano de gestão, frequência de reuniões, controle das mesmas pela 

direção, atas de reuniões, etc. 

As interessadas deverão demonstrar através de documentos, sistemas de 

tecnologia ou outro eficaz, qual o sistema e metodologia a serem adotados para monitorar os 

indicadores de qualidade, de produtividade e econômico-financeiros, nos quais deverão constar: 

Número geral de ocorrências atendidas no período; Identificação dos motivos dos atendimentos; 

quantitativo de atendimentos/orientações médicas; Idade e sexodos usuários atendidos; Identificação 

dos dias da semana e horário de maior pico de atendimento; Usuários (número absoluto e percentual) 

referenciados aos demais componentes da Rede, por estabelecimento. 

Apresentação em até 90 dias após a assinatura do contrato de “Protocolos de 

Atendimento” conforme o perfil descrito no Edital. 

Outras iniciativas e programas de qualidade que a Organização Social já tenha 

desenvolvido ou pretende desenvolver e implantar. Neste caso, deve apresentar um plano de 

organização específico com definição de alcance, metodologia, cronograma de implantação, 

orçamento previsto, etc. 

5.2 Qualidade Subjetiva 

Aquela que está relacionada com a percepção que o usuário/família obtém de sua 

passagem pelo Serviço de Atendimento das Unidades. Em sua proposta, a Organização Social 

explicará, entre outras as seguintes questões: 
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a) Como irá estruturar a informação aos usuários (usuários e familiares) acerca do Processo de 

Atenção tanto em aspectos prévios (em quantos serviços irá implantar o consentimento 

informado), e, especialmente, a informação durante o processo de atenção (lugares onde se 

efetuará a informação; horários e frequência da informação); e 

b) Como irá pesquisar a opinião ou nível de satisfação do usuário: instrumento de pesquisa, 

frequência, sistemática das ações corretivas. 

 

6 - QUALIFICACÃO TÉCNICA 

 

A Entidade interessada poderá apresentar currículos e atestados fornecidos por 

pessoa(s) jurídica(s) de Direito Público ou Privado, devidamente registrado no Conselho de Classe. 

 

7 - ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAS 

a) Descrição da Organização; 

b) Expressar estrutura de gerência e número de pessoas de cada setor, assim 

como o tipo de vínculo com a Unidade; 

c) Compatibilização da proposta de trabalho com as diretrizes do Ministério da 

Saúde e do MUNICÍPIO. 

 

Na organização de serviços administrativos, financeiros e gerais, a Organização 

Social deverá apresentar, a seguinte informação: Volume de recursos financeiros destinados a cada 

tipo de despesa. 

Na organização dos Recursos Humanos (Dimensionamento de Pessoal), a 

Organização Social deverá apresentar o quantitativo estimado, apontando, por categoria, a quantidade 

de profissionais, a carga horária de trabalho e o salário total (em reais), por perfil de profissionais, com 

a incidência dos encargos patronais. Prazos propostos para implantação e para pleno funcionamento 

de cada serviço proposto (cronograma). 

A proposta de atividade assistencial deverá ser apresentada na formatação da 

planilha a seguir para cada unidade: 
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ANO 2021/2022 

 
1º 

MÊS 

2º 

MÊS 

3º 

MÊS 

4º 

MÊS 

5º 

MÊS 

6º 

MÊS 

ATENDIMENTO       

TOTAL       

 

 
7º 

MÊS 

8º 

MÊS 

9º 

MÊS 

10º 

MÊS 

11º 

MÊS 

12º 

MÊS 

ATENDIMENTO       

TOTAL       
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ANEXO V 
 

PARÂMETROS PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS DE 
TRABALHO 

 
Critérios Constantes do 

Edital 
Itens de 

Avaliação 
 

Pontos 
 

Parâmetros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Adequação do Projeto 
ao Edital (Pontuação 
máxima- 30 pontos) 

 
 

1.1-Serviços 
Propostos 

 

10 
Propõe todos os serviços solicitados no Anexo I, II e III e do 
Edital. 

 

5 
 

Propõe parcialmente os serviços solicitados no Anexo I, II e III 
do Edital. 

 

0 
Não atende ao projeto básico quanto a habilidade técnica 
operacional e profissional. 

 
 

1.2– Demais 
Serviços 
Propostos 

 
10 

Apresenta todos os itens descritos no item 2 deste Anexo 

 
5 

Apresenta 2 itens descritos no item 2 deste Anexo 

 
2,5 

Apresenta 1 item descrito no item 2 deste Anexo 

 

0 
Apresenta menos que 1 itens descritos no item 2 deste 
Anexo 

 
 

1.3– 
Qualidade 
Objetiva e 
Subjetiva 

 

10 
Propõe comissões que aumentem a qualidade objetiva do 
serviço (anexo IV, item 5.1). 

 

0 
Não propõe ou apresenta proposta incompleta sobre as 
comissões que aumentem a qualidade objetiva do serviço 
(anexo IV, item 5.1). 

 

10 
Propõe estratégia da avaliação da satisfação dos usuários 
e/ou acompanhantes. 

 

0 
Não propõe ou apresenta proposta incompleta sobre avaliação 
da satisfação dos usuários e/ou acompanhantes. 

 
 
 
 
 

 
2. Capacitação e 
Qualificação Técnica e 
Operacional da 
Interessada 
(Pontuação máxima - 30 
pontos) 

 
 

2.1– 
Habilitação 
Técnica 
Operacional 

 

15 
Experiência em gestão de Unidades Básicas de Saúde, Estratégia 
Saúde da Família, NASF e Vigilância em Saúde. 

 

10 
Experiência em gestão de Unidades Básicas de Saúde e 
Estratégia Saúde da Família. 

 
5 

Experiência em gestão de Unidades Básicas de Saúde. 

2,5 Experiência em gestão de serviços de saúde. 

0 Sem experiência. 

 
 

2.2-Tecnologia 
de Informação 

 
 

15 

Refere a um sistema de gestão de Unidades de Saúde com 
gestão dos custos para cumprimento de metas (Anexo II e III). 

 

5 
Refere apenas sistema de gestão de Unidades de Saúde 
sem indicar meios de cotejar as informações colhidas com 
os indicadores monitorados. 

 

0 
Refere apenas sistema de gestão de custos sem gestão da 

Unidades de Saúde. 
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3. Adequação entre os 
meios sugeridos, seus 
custos, cronogramas e 
resultados estimados 
(Pontuação máxima - 30 
pontos) 

 
 

3.1-Custos 
Totais 

 

15 
Desconto acima de 25% em relação aos parâmetros do 
Edital. 

 

12,5 
Desconto entre 20,1% e 25% em relação aos parâmetros do 
Edital. 

 

10 
Desconto entre 15,1% e 20% em relação aos parâmetros 
do Edital. 

 
   

7,5 
Desconto entre 10,1% e 15% em relação aos parâmetros 
do Edital. 

 

5 
Desconto entre ,5,1% e 10% em relação aos parâmetros 
do Edital 

 

2,5 
Desconto entre 0,1% e 5% em relação aos parâmetros do 
Edital 

 

0 
Desconto abaixo de 0,1%, não apresentar desconto ou 
apresentar valor acima do parâmetro do Edital. 

 
 

3.2-RH 
proposto 

 
10 

Apresenta quadro de pessoal coerente aos moldes do 
Anexo I, item 4.1 do Edital e planilhas financeiras e 
contábeis. 

 
0 

Não faz qualquer referência ou apresenta quadro de 
pessoal incompleto ou incoerente com o Anexo I e 
planilhas financeiras e contábeis. 

 
 
 

4. Qualificação Técnica 
(Pontuação máxima – 10 
pontos) 

 
 
 
 

4.1–Gestão 
de Pessoas 

 
10 

Apresenta todos os itens descritos no item 8 deste 
Anexo. 

 

7,5 
Apresenta entre 10 e 9 itens descritos no item 8 deste 
Anexo. 

 

5 
Apresenta entre 8 e 6 itens descritos no item 8 deste 
Anexo 

 

2,5 
Apresenta entre 5 e 3 itens descritos no item 8 deste 
Anexo. 

 

0 
Apresenta menos que 3 itens descritos no item 8 deste 
Anexo. 

 

Item 1 Serviços Propostos refere-se à descrição das características mínimas do serviço a ser 

prestado, conforme solicitado nos Anexos I, II e III deste Edital. 

 

Item 2 Neste item será observado o seguinte nos Programas de Trabalho apresentados pelas 

interessadas: 

1. Fluxos para registros e documentos de usuários e administrativos; 

2. Política de Recursos Humanos a ser implementada; 

3. Apresentar Proposta de Educação em Saúde/Capacitação. 
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Item 3 Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos 

serviços para a eficácia das ações de assistência e a Humanização das relações entre equipe 

profissional, usuários das Unidades de Saúde e comunidade. Identifica ações voltadas para a 

Qualidade Objetiva a partir da instituição de comissões internas de monitoria dos serviços 

(item 5.1 do Anexo IV) e ações voltadas à Qualidade Subjetiva relacionadas com a 

Humanização das relações nas Unidades de Saúde com proposta para implantação de 

Serviço de Atendimento ao Usuário com realização periódica de pesquisa de satisfação do 

usuário, com definição de uso das informações (item 5.2 do Anexo IV). 

 

Item 4 Habilitação Técnica Operacional identifica a capacidade gerencial demonstrada por 

experiências anteriores, através de atestados, certidões, contratos ou outros documentos, 

conforme a experiência praticada. 

 

Item 5 Tecnologia da Informação refere-se ao sistema de informática com o intuito de 

gerenciar os atendimentos realizados pelas Unidades de Saúde, os custos, etc. 

 

Item 6 Custos Totais refere-se à apresentação dos valores estimados presentes no Anexo I 

deste Edital. 

 

Item 7 RH Proposto refere-se à quantidade de profissionais presente no Anexo I deste Edital. 

 

Item 8 Neste tópico serão analisadas as propostas sobre: 

 

1. Sistema integrado de Gestão de Pessoas; 

2. Estruturação de curto, médio e longo prazo do quadro de funcionários; 

3. Captação e Seleção com ênfase em competências; 

4. Alocação por competências; 

5. Valores percebidos da organização; 

6. Desenvolvimento de Pessoas; 

7. Integração; 

8. Capacitação e Desenvolvimento de competências; 

9. Educação continuada e permanente dos profissionais da saúde; 

10. Avaliação de contribuição do profissional ao resultado do serviço; e 
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11. Avaliação de desempenho por profissionais. 

 

Cada critério acima possui uma pontuação máxima e a pontuação total máxima é de 100 

(cem) pontos. 

Dentro de cada critério existem vários itens de avaliação. A pontuação de cada item varia 

de acordo com os parâmetros estabelecidos e não haverá duas pontuações para o mesmo 

item. A pontuação total, que é a somatória da pontuação obtida em cada item de avaliação, é 

de, no máximo, 100 pontos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
  

Página 42 de 103 
 

ANEXO VI 
MODELO DE PLANILHAS DE ORÇAMENTO 

(CUSTOS E DESPESAS MENSAIS) E DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL 
 

 
 

 QUADRO DE PESSOAL, SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS  

CATEGORIA QUANT. REGIME DE 
CONTRATAÇÃO 

SALÁRIO 
BRUTO 

ADICIONAL 

INSALUBRIDADE 
ADICIONAL 
 
PERICULOS. 

CESTA 
BÁSICA 

ADICONAL 
NOTURNO 

VALE 
TRANSPORTE 

MEDICINA 
DO TRABALHO PROVISIONAMENTO ENCARGOS CUSTO TOTAL CUSTO ANUAL 

 PRONTO ATENDIMENTO  

Enfermeiro (12 x 36) 
Diurno 

             

Enfermeiro (12 x 36) 
Noturno 

             

Enfermeiro 
(Folguista/Horista) 

             

Auxiliar de Enfermagem 

(12 x 36) Diurno 

             

Auxiliar de Enfermagem 

(12 x 36) Noturno 

             

Auxiliar Administrativo 

(12 x 36) Noturno 

             

Auxiliar Administrativo 

(12 x 36) Diurno 

             

Auxiliar Administrativo 

(Folguista/Horista) 

             

Técnico de Raio X 

(24h) 

             

Cozinheira 

(12 X 36) Diurno 

             

Médico Clínico Plantonista 

(12h p/ dia) 

             

Médico Clínico Plantonista 

(12h p/ noite) 

             

Farmacêutico 

(12x36) Diurno 
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TOTAL PRONTO 
ATENDIMENTO 

  

 AMBULATÓRIO  

Enfermeiro 

(40h) 

             

Auxiliar de Enfermagem 

(40h) 

             

Psicólogo 

(40h) 

             

Fisioterapeuta 

(30h) 

             

Fonoaudiólogo 

(20h) 

             

Assistente Social 

(30h) 

             

Veterinário 

(20h) 

             

Serviços Gerais 

(40h) 

             

Médico Clínico 

(16h) 

             

Médico Pediatra 

(16h) 

             

Médico Ginec./ Obstret. 

(16h) 

             

Médico Ortopedista 

(04h) 

             

TOTAL 

AMBULATÓRIO 

 

  

SECRETARIA DE SAÚDE/ VIGILÂNCIA 

Enfermeiro – Educação 
Permanente 

(40h) 

             

Enfermeiro – 
Coordenador VISA/VE 

(40h) 

             

Médico Diretor Clínico              

Auxiliar Administrativo 

(40h) 
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TOTAL SECRETARIA/ 
VIGILÂNCIA 

 

  

ESF/ ACADEMIA DA SAÚDE/ NASF 

Médico Clínico 

(40h) 

             

Enfermeiro (40h)              

Auxiliar de Enfermagem 

(40h) 

             

Dentista 

(40h) 

             

Auxiliar Dentista 

(40h) 

             

Fisioterapeuta 

(30h) 

             

Educador Físico 

(20h) 

             

TOTAL ESF/ ACADEMIA 
DA SAÚDE/ NASF 

 

  

              

TOTAL 
ANUAL 
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Receitas e Despesas Operacionais 
RECEITAS 

OPERACIONAIS 
MÊS 

1 
MÊS 

2 
MÊS 

3 
MÊS 

4 
MÊS 

5 
MÊS 

6 
MÊS 

7 
MÊS 

8 
MÊS 

9 
MÊS 
10 

MÊS 
11 

MÊS 
12 

Transferência Contrato de 
Gestão (Fixo + Variável) 

            

Repasse Programas Especiais / 
Eventuais 

            

TOTAL 1             

             

TOTAL 2             

Resultado de Aplicação 
Financeira 

            

Reembolso de Despesas             

Obtenção de Recursos Externos 
à SES 

            

"Demais Receitas"(Convênios)             

"Receitas Extras"             

Outras Receitas             

TOTAL 3             

Total Geral das Receitas 
(1)+(2)+(3) 
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DESPESAS OPERACIONAIS             

1.Pessoal             

1.1.Ordenados             

1.2.Encargos Sociais             

1.3.Provisões(13º+Férias)             

1.4.Benefícios             

1.5.Outras Formas de 
Contratação(Ex. RPA) 

            

2.Material/Medicamento             

2.1.Materiais Médico Hospitalar             

2.2.Medicamentos             

3.Material Diversos             

3.1.Material de Higienização             

3.2.Gêneros Alimentícios 
/Alimentação 

            

3.3.Material Expediente             

3.4.Combustível             
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3.5.Oxigênio             

3.6.Material de Manutenção             

3.7.Outras Despesas com 
Materiais Diversos 

            

4.Seguros/Impostos/Taxas             

4.1.Seguros(Imóvel e Automóvel)             

4.2.Impostos/Taxas(Ex.: IOF, 
Taxas Bancárias, 

            

5.Gerais             

5.1.Telefonia             

5.2.Água             

5.3.Energia Elétrica             

5.4.Outras Despesas Gerais             

6.Depreciação             

7.Fundo de Reserva             

8.Prestação de Serviços 
Terceiros 

            

8.1Assistenciais             
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8.1.1.Pessoa Jurídica             

8.1.2.Pessoa Física             

8.1.3.Cooperativa             

8.2Administrativos             

8.2.1.Pessoa Jurídica             

8.2.2.Pessoa Física             

8.2.3.Cooperativa             

Total Geral das Despesas             

Déficit /Superávit             

             

9.Investimentos             

9.1.Equipamentos             

9.2.Móveis e Utensílios             

9.3.Obras e Construções             

9.4.Veículos             
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TOTAL             

 
Obs: Na tabela de Receitas e Despesas, o “MÊS1” refere-se ao primeiro mês de atividade da Organização 

Social, e assim sucessivamente 
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ANEXO VII 
SISTEMA DE REPASSE, DA FISCALIZAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
1. SISTEMA DE REPASSE 

 

1.1 Condições Gerais 

Para o repasse dos recursos previstos no Contrato de Gestão, a Organização Social deverá seguir 

os seguintes critérios: 

a) Possuir conta corrente bancária em estabelecimento oficial, zelando pelo equilíbrio financeiro entre 

receita e despesa, de modo a evitar déficit orçamentário ou financeiro; 

b) Apresentar trimestralmente demonstrativo de investimentos, demonstrando a origem e a aplicação 

dos recursos; 

c) Disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias anuais realizadas por empresas 

externas, e aos órgãos de controle dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Todas as 

informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos gerenciais ficarão 

permanentemente à disposição da comissão própria, responsável pelo acompanhamento e 

monitoramento do Contrato de Gestão. Os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO à Organização 

Social serão mantidos por esta em conta em instituição financeira (Banco) oficial e os respectivos 

saldos, cuja previsão de uso for igual ou superior a um mês, serão obrigatoriamente aplicados, 

conforme previsto no artigo 116, §4º da Lei Federal nº 8.666 de 1993. 

 

1.2 Cronograma de desembolso 

 

O desembolso do repasse será feito em 12 (doze) parcelas fixas mensais; na hipótese de aceitação 

por parte do MUNICÍPIO de projeto de reforma das unidades e ou de aquisição de equipamentos, 

será formalizado, se necessário termo aditivo ao contrato de gestão o qual definir a sistemática de 

repasse do recurso. 

 

1.3 Repasse pela Gestão Direta deste Programa de Trabalho 

 

O repasse pela Gestão Direta deste Programa de Trabalho consiste em um montante fixo mensal, 

destinado ao custeio de recursos humanos, serviços de terceiros, e outras despesas para as 

Unidades integrantes deste Contrato. Esses repasses serão realizados até o dia 15 do mês 

subsequente. A CONTRATADA deverá apresentar os resultados previstos conforme o Anexo II e III 
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deste Edital. 

 

1.4 Repasses para Eventuais Reformas nas Instalações das Unidades 

 

Caso seja aprovado pelo MUNICÍPIO projeto visando a reforma e melhorias das unidades, o repasse 

se dará após deliberação e aprovação pelo Gestor Público, pelo Prefeito e a consignação de tais 

valores e sem seus respectivos orçamentos, caso assim seja necessário. 

 

1.5 Manutenção e Apresentação dos Documentos Fiscais e Contábeis 

 

A Organização Social deverá manter, por 10 (dez) anos, em perfeita ordem todos os documentos 

fiscais e contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas 

contraídas, devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores competentes. 

As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas ao MUNICÍPIO, através do Relatório 

de Prestação de Contas, assinado pelo responsável da Organização Social por meio eletrônico, 

quando possível.  Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da Organização 

Social e seus originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores. As notas 

fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo a posição de carimbo identificador da 

Organização Social, bem como a data e a assinatura de seu preposto. Somente serão aceitos os 

recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior à assinatura do Contrato de Gestão e 

de seus respectivos termos aditivos. 

 

1.6 Destinação de Materiais Permanentes 

 

Ao final do Contrato de Gestão os equipamentos, instrumentos e quais quer bens permanentes que 

porventura venham a ser adquiridos com recursos oriundos deste Contrato, bem como os bens 

recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações, deverão ser incorporados ao patrimônio do 

MUNICÍPIO. Em caso de extinção ou desqualificação da Organização Social os equipamentos, 

instrumentos e quaisquer bens permanentes que por ventura venham a ser adquiridos com recursos 

oriundos deste Contrato, bem como os bens recebidos ou adquiridos mediante legados ou doações, 

deverão ser incorporados ao patrimônio de outra Organização Social qualificada no MUNICÍPIO, da 

mesma área de atuação, ou ao patrimônio do próprio MUNICÍPIO. 
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1.7 Retenção do repasse 

 

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade 

como cronograma de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas até 

o saneamento das impropriedades: 

I. Quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular aplicação da parcela 

anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive quando aferidos em 

procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão 

repassador dos recursos e pelos órgãos de controle interno e externo da administração 

pública; 

II. Quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados 

no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 

fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos praticados na 

execução da parceria ou o inadimplemento da organização da sociedade civil com relação 

a outras cláusulas básicas; 

III. Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar as medidas saneadoras 

apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 

 

No caso de o Programa de Trabalho e o cronograma de desembolso preverem mais de 1 (uma) 

parcela de repasse de recursos, para recebimento de cada parcela, a Organização Social deverá: 

I. Ter preenchido os requisitos exigidos para celebração do Contrato de Gestão; II - Apresentar 

a prestação de contas da parcela anterior; 

II. Estar em situação regular com a execução do Programa de Trabalho. 

 

1.8 Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos 

 

Os recursos recebidos em decorrência do Contrato de Gestão e não empregados na sua finalidade, 

serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança se a previsão de seu uso for igual ou 

superior a 1 (um) mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado 

aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando o prazo previsto para sua utilização for igual ou 

inferior a 1 (um) mês. Os rendimentos das aplicações financeiras, quando autorizados, serão 

obrigatoriamente aplicados no objeto da gestão, estando sujeitos às mesmas condições de 

prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. Por ocasião da conclusão, denúncia, 
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rescisão ou extinção da gestão, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das 

receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas 

especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos 

recursos. Toda a movimentação de recursos no âmbito da gestão será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito 

em sua conta bancária. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária 

de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

 

1.9 Dos pagamentos em espécie. 

 

Em casos excepcionais, a realização de pagamentos em espécie poderá ser autorizada nos 

seguintes termos: 

I - Os pagamentos em espécie estarão restritos, em qualquer caso, ao limite individual de 

R$2.000,00(dois mil reais) por beneficiário e ao limite global de 10% (dez por cento) do valor total da 

parceria, ambos calculados levando-se em conta toda a duração da parceria; 

II - Os pagamentos em espécie deverão estar previstos no Programa de Trabalho, que especificará 

os itens de despesa passíveis desse tipo de execução financeira, a natureza dos beneficiários a 

serem pagos nessas condições e o cronograma de saques e pagamentos, com limites individuais e 

total definidos acima; 

III - Os pagamentos em espécie serão realizados por meio de saques realizados na conta da 

Organização Social, ficando por eles responsáveis as pessoas físicas que os realizarem, as quais: 

a) prestarão contas à Organização Social do valor total recebido, em até 30 (trinta) dias a 

contar da data do último saque realizado, por meio da apresentação organizada das notas 

fiscais ou recibos que comprovem os pagamentos efetuados e que registrem a identificação 

do beneficiário final de cada pagamento; 

b) devolverão à conta do termo de fomento ou de colaboração, mediante depósito bancário, a 

totalidade dos valores recebidos e não aplicados à data a que se refere a alínea a deste 

inciso; 

IV - A responsabilidade perante o MUNICÍPIO pela boa e regular aplicação dos valores aplicados nos 

termos deste artigo permanece com a Organização Social e com os respectivos responsáveis 

consignados no Contrato de Gestão, podendo estes agir regressivamente em relação a pessoa física 

que, de qualquer forma, houver dado causa à irregularidade na aplicação desses recursos; 
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V - A regulamentação poderá substituir o saque à conta do Contrato de Gestão ou de colaboração 

pelo crédito do valor a ser sacado em conta designada pela entidade, hipótese em que a 

responsabilidade pelo desempenho das atribuições previstas no inciso III deste artigo recairá 

integralmente sobre os responsáveis pela Organização Social consignados no Contrato de Gestão, 

mantidas todas as demais condições previstas neste artigo; 

VI - Será considerado irregular, caracterizará desvio de recursos e deverá ser restituído ao 

MUNICÍPIO qualquer pagamento, nos termos deste artigo, de despesas não autorizadas no 

Programa de Trabalho, de despesas nas quais não esteja identificado o beneficiário final ou de 

despesas realizadas em desacordo com qualquer das condições ou restrições estabelecidas neste 

artigo. 

 

1.10 Das Alterações 

 

A vigência do Contrato de Gestão poderá ser prorrogada mediante deliberação e aprovação do 

MUNICÍPIO e com a concordância da Organização Social, desde que não ultrapasse os limites 

estabelecidos em lei. Toda e qualquer alteração prescinde de aprovação de novo Programa de 

Trabalho pela administração pública, mas não da análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo 

da parceria. 

 

 

1.11 Do remanejamento orçamentário 

 

O MUNICÍPIO poderá autorizar o remanejamento de recursos do plano de aplicação, durante a vigência do 

Contrato de Gestão, para consecução do objeto pactuado, de modo que, separadamente para cada 

categoria econômica da despesa, corrente ou de capital, a Organização Social remaneje, entre si, os 

valores definidos para os itens de despesa, desde que, individualmente, os aumentos ou diminuições não 

ultrapassem 25% (vinte e cinco por cento) do valor originalmente aprovado no Programa de Trabalho para 

cada item. O remanejamento dos recursos de que trata o caput somente ocorrerá mediante prévia 

solicitação, com justificativa apresentada pela Organização Social e aprovada pelo MUNICÍPIO. Havendo 

relevância para o interesse público e mediante aprovação do MUNICÍPIO pela alteração no Programa de 

Trabalho, os rendimentos das aplicações financeiras e eventuais saldos remanescentes poderão ser 

aplicados pela Organização Social na ampliação de metas do objeto da gestão, desde que essa ainda 

esteja vigente. 
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1.12. Das despesas vedadas 

 

Estão vedadas as seguintes despesas no Contrato de Gestão: 

a) taxa de administração, de gerência ou similar; 

b) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à gestão, salvo 

nas hipóteses de cessão de servidor público autorizada por lei municipal, estadual ou federal; 

c) modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada a 

adequação do plano de trabalho pela administração pública; 

d) utilizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no 

plano de trabalho; 

e) realizar despesa em data anterior à vigência do Contrato de Gestão; 

f) efetuar pagamento em data posterior à vigência do Contrato de Gestão, salvo se expressamente 

autorizado pelo MUNICÍPIO e devidamente justificado; 

g) transferir recursos para clubes, associações de servidores, partidos políticos ou quaisquer 

entidades congêneres; 

h) a redistribuição dos recursos repassados à Organização Social; 

i) o pagamento de multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 

recolhimentos fora dos prazos, salvos e decorrentes de atrasos do MUNICÍPIO e do Ministério da 

Saúde na liberação de recursos financeiros; 

j) pagamento de publicidade, salvo as previstas no Programa de Trabalho e diretamente vinculadas 

ao objeto da gestão, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não 

constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; 

k) pagamento de pessoal contratado pela Organização Social que não estejam vinculados ao objeto 

deste Contrato de Gestão e Programa de Trabalho ou aqueles autorizados por Lei; 

l) obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas físicas, 

exceto aquelas aprovadas pelo MUNICÍPIO e devidamente firmadas em termo aditivo ao Contrato 

de Gestão. 

 

2. DA FISCALIZAÇÃO 

 

O MUNICÍPIO está incumbido de realizar procedimentos de fiscalização dos termos do Contrato de Gestão 

antes do término da sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento e 
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avaliação do cumprimento do objeto, na forma do regulamento. O MUNICÍPIO também emitirá Relatório 

Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA) da gestão, com base nos Anexos II e III deste Edital, e o 

submeterá às Comissões Municipais nomeadas para monitoramento e avaliação do Programa de Trabalho, 

que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida 

pela Organização Social. 

 

2.1. Do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA) 

 

O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA) da gestão, sem prejuízo de outros 

elementos, será emitido trimestralmente até o dia 30 (trinta) do último mês do trimestre 

correspondente a fiscalização dos indicadores e metas do serviço prestado e deverá conter: 

a) Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

b) Análise das atividades realizadas, do cumprimento dos indicadores, das metas e do impacto 

do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no Programa de Trabalho; 

c) O grau de satisfação do público-alvo; 

d) A possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

Sem prejuízo da fiscalização pelo MUNICÍPIO e demais órgãos de controle, a execução da gestão 

poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas da saúde, em cada 

esfera de governo, como também aos mecanismos de controle social previstos na legislação. 

 

3. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

3.1. Execução Orçamentária e Prestação de Contas 

 

A Organização Social deverá prestar suas contas e obedecer aos seguintes procedimentos: 

a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do 

Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes itens: Demonstrativo Financeiro 

Consolidado, Demonstrativo de Despesas Provisionadas, Demonstrativo de Despesas 

Compromissadas, Demonstrativo Consolidado de Despesas Realizadas e Demonstrativo de 

Despesas Realizadas por Unidade, assim como de Aplicações Financeiras dos recursos 

recebidos, informação requerida pelo MUNICÍPIO; 

b) O relatório de Prestação de Contas do Contrato de Gestão deverá ser entregue ao 
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MUNICÍPIO, até o 15º dia útil de cada mês subsequente ao mês de referência; 

c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e 

FGTS da Organização Social, devidamente atualizadas; 

d) Apresentar a Prestação de Contas Anual até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício 

seguinte à transferência dos recursos; 

e) Todos os relatórios citados acima deverão ser assinados pelo representante legal da 

Organização Social; 

f) Na medida do possível, todos estes documentos deverão ser entregues em formato digital e, 

desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão 

considerados originais para os efeitos de prestação de contas; 

g) No corpo de todos os documentos originais de despesas da Organização Social deverá 

haver a indicação do número do contrato de gestão e do MUNICÍPIO, extraindo-se, em 

seguida, as cópias que serão juntadas nas prestações de contas. 

h) Relatório contendo os seguintes indicadores de Produção: 

1. Quantitativo de consultas por profissional (profissionais de nível superior); 

2. Quantitativo  de  procedimentos  por  profissional  (profissionais  de  nível médio e básico); e 

3. Outros que podem ser solicitados pela Comissão Técnica de Acompanhamento. 

 

A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas neste Edital e Anexos, 

além de prazos e normas de elaboração constantes do Contrato de Gestão e do Programa de 

Trabalho apresentado pela Organização Social. A prestação de contas apresentada pela 

Organização Social deverá conter elementos que permitam ao MUNICÍPIO avaliar o andamento ou 

concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das 

atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o 

período de que trata a prestação de contas. 

 

3.2. Das despesas glosadas 

 

Serão glosados nas prestações de contas os valores que não atenderem ao disposto neste Edital e 

Anexos e abatidos no repasse posterior. 

 

3.3. Dos dados financeiros 
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Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de causalidade entre a 

receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas pertinentes. A 

análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os resultados alcançados. A 

prestação de contas observará regras específicas de acordo com o montante de recursos públicos 

envolvidos, nos termos das disposições e procedimentos estabelecidos neste Edital, Anexos, 

Contrato de Gestão e Programa de Trabalho. 

 

3.4. Do Parecer Técnico Orçamentário (PTO) 

 

O MUNICÍPIO emitirá, trimestralmente até o dia 30 (trinta) do último mês do trimestre 

correspondente, Parecer Técnico Orçamentário (PTO) de análise de prestação de contas do 

Contrato de Gestão, o qual será encaminhado para a Organização Social, onde deverá constar: 

a) valores efetivamente transferidos pelo MUNICÍPIO e valores comprovadamente utilizados; 

b) quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos indiretos, os remanejamentos 

efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e 

eventuais valores devolvidos aos cofres públicos; 

c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela Organização 

Social na prestação de contas; 

d) Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência 

dessas auditorias. 

 

3.5. Da prestação de contas final 

 

A Organização Social está obrigada a prestar as contas finais da boa e regular aplicação dos 

recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da gestão, 

independentemente das prestações de contas mensais (até o 15º dia útil do mês subsequente ao 

repasse) e de exercício (até o dia 31 de janeiro do exercício seguinte ao repasse). A manifestação 

conclusiva sobre a prestação de contas final pelo MUNICÍPIO observará os prazos previstos no 

Programa de Trabalho aprovado e no Contrato de Gestão, devendo dispor sobre: 

a) Aprovação da prestação de contas; 

b) Aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário; ou 
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c) Rejeição da prestação de contas e a determinação da imediata instauração de tomada de 

contas especial. 

 

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 

Organização Social sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias por 

notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que o MUNICÍPIO possui 

para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. Transcorrido o 

prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, o MUNICÍPIO 

deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação 

do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente. 

 

3.6. Do prazo para apreciação das contas finais 

 

O MUNICÍPIO terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de seu recebimento, para analisar a 

prestação de contas final apresentado pela Organização Social, podendo ser prorrogado, no 

máximo, por igual período, desde que devidamente justificado. 

 

3.7. Da avaliação das prestações de contas 

 

As prestações de contas serão avaliadas: 

a) regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do 

responsável; 

b) regulares com ressalva, quando evidenciar em impropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal de que não resulte em dano ao erário; 

c) irregulares, quando comprovada omissão no dever de prestar contas; prática de ato de 

gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou de infração a norma legal ou regulamentar de 

natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; dano ao erário 

decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; e desfalque ou desvio de dinheiro, 

bens ou valores públicos. 

A autoridade competente para assinar o Contrato de Gestão é a responsável pela decisão. 

Sobre a aprovação da prestação de contas, tendo como base os pareceres técnico e financeiro, 

sendo permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 
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ANEXO VIII 
 

MODELO DE CREDENCIAL DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
 

 

Eu, __________________________________ (nome completo, qualificação  pessoal, RG, CPF, endereço 

completo) , na qualidade de  ______________________________ (indicar o cargo  que ocupa na 

entidade), pelo presente instrumento de representação credencio o(a) Senhor(a) __________________ 

(nome completo, qualificação  pessoal, RG, CPF, endereço completo) como meu mandatário, para 

representar  esta Entidade, podendo praticar todos os atos necessários relativos ao Processo de Seleção 

nº 001/2021/SMS/PMI. 

 

Preliminarmente, declaro que a Entidade aceita, sem ressalvas, as condições previstas no Edital e 

respectivos anexos. 

 

Cidade, data. 

 

______________________________________ 

(carimbo e assinatura legal do representante da pessoa jurídica, contendo email e telefone para contato) 

Obs.: O credenciamento deverá ser impresso em papel timbrado da Entidade. 
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ANEXO IX 

 MINUTA DO CONTRATO DE GESTÃO 

 

Contrato de Gestão que entre si celebram o MUNICÍPIO DE IGARATÁ e, qualificada como 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL, que visa estabelecer o compromisso entre as partes para o 

GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA 

UNIDADE MISTA DE SAÚDE “ANTONIA RAMOS PRIANTI”, ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA EQUIPES I E II, NASF – NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, ACADEMIA DA 

SAÚDE E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, para os fins que se destina.  

 

De um lado O MUNICÍPIO DE IGARATÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob 

o nº 46.694.147/0001-20, sito a Avenida Benedito Rodrigues de Freitas Nº 330 – Centro – Igaratá 

– SP – CEP: 12.350-000, neste ato representada por seu Prefeito Municipal Sr. Elzo Elias de 

Oliveira Souza, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o (a), entidade sem fins 

lucrativos e qualificada como    Organização    Social ___________________,    inscrita    no    

CNPJ    nº    XX.XXX.XXX/    XXX-XX,  com sede na _________________, neste momento 

representada pelo Sr. (a)_______________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) da 

cédula de identidade RG nº XXXXXXXXX SSP/XX, CPF nº XXX.XXX.XXX- XX, neste ato 

denominada CONTRATADA, considerando tudo que consta no Processo Administrativo nº 

1.991/2021, RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE GESTÃO, com fundamento nas 

Leis Federais nº 9.637/98 e 8.666/1993, bem como na Lei Municipal nº 1.631/2011, e nas demais 

normas do Sistema Único de Saúde, mediante as cláusulas e condições a seguir delineadas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente CONTRATO tem por objeto estabelecer o compromisso entre as partes para a 

contratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização 

Social no âmbito do Município de Igaratá, conforme Lei Municipal nº 1.631/2011, com vistas ao 

PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO E A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE 

SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “ANTONIA RAMOS PRIANTI”, ESTRATÉGIA SAÚDE 

DA FAMÍLIA EQUIPES I E II, NASF 

– NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ACADEMIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE, conforme especificações, metas quantitativas e qualitativas, regulamentação do 
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gerenciamento e execução de atividades, conforme Termo de Referência e demais anexos do 

Edital que integram o presente instrumento, como se nele estivessem transcritos. 

 

1.2. O objeto do presente Contrato de Gestão deverá garantir atendimento exclusivo aos usuários 

do SUS no estabelecimento de saúde cujo uso lhe fora permitido; 

 

1.3. A finalidade do Contrato de Gestão deverá ser executada de forma a garantir: qualidade, 

eficácia, eficiência, efetividade e os resultados esperados. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

2.1. A CONTRATADA compromete-se a: 

 

2.1.1. Assegurar a organização, administração e gerenciamento da Unidade Mista de Saúde 

objeto do presente Contrato de Gestão, através do desenvolvimento de técnicas modernas 

e adequadas que permitam o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção física 

da referida unidade, seus equipamentos e veículos, além do provimento dos insumos 

(materiais) e medicamentos necessários à garantia de seu pleno funcionamento; 

2.1.2. Realizar a coordenação, a regulação e a supervisão médica, direta ou à distância, de 

todo o atendimento hospitalar do Município; 

2.1.3. Realizar o atendimento médico hospitalar de urgência e emergência, tanto em casos 

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

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

transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de profissionais de saúde até a 

unidade referenciada ou mais adequada, para cada tipo de agravo; 

2.1.4. Regular e organizar as transferências inter-hospitalares de pacientes graves 

internados pelo Sistema Único de Saúde – SUS; 

2.1.5. Regular e organizar as transferências inter-hospitalares no âmbito dos municípios 

integrantes da Regional e estadual, ativando equipes apropriadas para as transferências de 

pacientes; 

2.1.6. Manter equipes que trabalharão em sistema de plantão, com cobertura por 24 horas, 

todos os dias da semana; 

2.1.7. O médico regulador será o responsável pela regulação das urgências; 
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2.1.8. O médico regulador constitui-se na autoridade sanitária das questões de urgências da 

sua região de abrangência, sendo que essas responsabilidades não podem ser transferidas; 

2.1.9. A Central de Regulação deverá contar com médicos reguladores e técnicos auxiliares 

de regulação médica; 

2.1.10 Manter a padronização de estrutura física e “identidade visual” do Serviço de 

Atendimento Hospitalar, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde – MS e demais 

regramentos da Secretaria Municipal de Saúde de Igaratá; 

2.1.11. Respeitar as referências de atendimento, que seguem o Pacto de Gestão e o Plano 

Estadual de Atenção as Urgências e Emergências, em concordância com as necessidades 

do cidadão acometido da situação de urgência ou emergência; 

2.1.12. Operacionalizar o sistema regionalizado e hierarquizado de saúde, no que concerne 

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

emergência, proporcionando resposta adequada e adaptada às necessidades do cidadão, 

através de orientação ou pelo envio de equipes, visando atingir todos os munícipes de 

Igaratá/SP; 

2.1.13. Assegurar escuta médica permanente para urgências e emergências, através da 

Central de Regulação Médica das Urgências; 

2.1.14. Garantir que o atendimento de todo cidadão seja realizado integralmente pelo 

Sistema Único de Saúde – SUS; 

2.1.15. Manter a comunicação adequada com todos os serviços de atendimento hospitalar 

móvel e de urgência e emergência, conforme a necessidade, assim como com as centrais 

de atendimento da defesa civil e de todas as outras centrais que se fizerem necessárias 

através de protocolos de ativação, de acordo com suas competências, trabalhando em 

conjunto; 

2.1.16. Participar dos planos de 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; 

2.1.17. Manter registro dos usuários atendidos contendo no mínimo: nome, RG, número do 

cartão SUS e endereço completo de sua residência, por razões de planejamento das 

atividades assistenciais, bem como para qualquer tipo de interação feita no sistema, 

incluindo usuário, local, data e hora das alterações e/ou inclusões, disponibilizando a 

qualquer momento à CONTRATANTE, bem como aos controles interno e externo, 
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resguardados as situações pertinentes ao serviço pré- hospitalar; 

2.1.18. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados, disponibilizando a 

qualquer momento à CONTRATANTE e às auditorias, os cadastro e prontuários dos 

usuários, em meio físico ou eletrônico certificado, assim como todos os demais documentos 

que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços ofertados; 

2.1.19. Manter atualizadas as bases de dados dos sistemas de informação disponibilizados 

pelo Ministério  da Saúde e demais órgãos; 

2.1.20. Atualizar o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura deste Contrato de Gestão, e mantê-lo 

atualizado; 

2.1.21. Manter atualizado os registros de informações de todos os atendimentos realizados; 

2.1.22. Integrar-se nos Sistemas de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde, 

Secretarias Municipais de Saúde, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, DETRAN-SP, 

Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal; 

2.1.23. Encaminhar à SMS as faturas das concessionárias públicas e privadas de serviços 

como água, energia e telefone, além de outros procedimentos especializados necessários; 

2.1.24. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições 

competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente Contrato de Gestão; 

2.1.25. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual e 

municipal, as normas de segurança da Administração; 

2.1.26. Cumprir as normas e regulamentos vigentes ou que venham a ser editadas pelos 

órgãos públicos competentes do Sistema Único de Saúde ou pelo Ministério da Saúde; 

2.1.27. Em relação aos direitos dos usuários, a CONTRATADA obriga-se a: 

a) Manter preenchida e atualizada a ficha de atendimento do usuário; 

b) Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, 

salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal, devendo o usuário em caso 

de recusa assinar o termo de responsabilidade; 

c) Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários; 

d) Utilizar materiais estéril, descartável e padronizado; 

e) Garantir aos usuários atendimento igualitário, universal, humanizado, acolhedor e livre de 

qualquer discriminação; 

f) Garantir o acesso via telefone, em sistema gratuito com número nacional e urgências 

médicas, onde o médico regulador, após julgar cada caso, define a resposta mais 



 

 
 
  

Página 66 de 103 
 

adequada, seja um conselho médico, o envio de uma equipe de atendimento ao local da 

ocorrência ou ainda o acionamento de múltiplos meios. 

2.1.28. Implantar pesquisa de satisfação após os atendimentos aos usuários; 

2.1.29. Apresentar em 90 (noventa) dias, a contar da assinatura deste Contrato de Gestão, 

um projeto de Educação Permanente para os profissionais do Hospital. 

2.1.30. Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na carteira de serviços, nos fluxos 

de atenção consolidados, nem na estrutura física das Unidades de Saúde, sem a prévia ciência 

e aprovação da CONTRATANTE; 

2.1.31. Implantar e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões: 

a) Comissão de Controle de Infecção Pré-Hospitalar - CCIH; 

b) Comissão de Ética Médica e de Enfermagem; 

c) Comissão de Educação Permanente; 

d) Comissão de Arquivos Gerenciamento de Riscos relacionados aos produtos para a Saúde, 

medicamentos, correlatos, saneantes, sangue, hemocomponentes e equipamentos; 

2.1.32. Possuir um responsável técnico (médico), com registro no respectivo conselho de classe 

e cada médico designado como Diretor/Responsável Técnico da unidade, somente poderá 

assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade cadastrada pelo SUS; 

2.1.33. e publicar no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar da assinatura deste 

instrumento  os serviços realizados com recursos públicos, devendo os mesmos ser, 

previamente, aprovados pela Comissão Técnica de Acompanhamento; 

2.1.34. Elaborar e apresentar ao CONTRANTE, para aprovação, no prazo máximo de 120 (cento 

e vinte) dias a contar da assinatura deste Contrato de Gestão, relação de contratação de 

pessoal, Projeto de Estruturação e Implantação do Sistema de Atendimento Hospitalar; 

2.1.35. Em nenhuma hipótese cobrar direta ou indiretamente ao usuário por serviços ou outros 

complementares referente à assistência a ele prestada, responsabilizando-se por cobrança 

indevida feita ao usuário ou a seu representante, por seus colaboradores ou prepostos, em 

razão da execução dos serviços decorrentes deste Contrato de Gestão, sendo lícito, no entanto, 

buscar junto à CONTRATANTE o ressarcimento de despesas realizadas, que não estão 

pactuadas, mas que foram previamente autorizadas; 

2.1.36. Incluir, na implantação da imagem corporativa da unidade e nos uniformes dos 

colaboradores, o logotipo do MUNICÍPIO, e provê-los dos equipamentos de proteção individual; 

2.1.37. Consolidar a imagem do MUNICÍPIO como centro de prestação de serviços públicos da 

rede assistencial do SUS, comprometido com sua missão de atender às necessidades dos 
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usuários, primando pela melhoria na qualidade da assistência; 

2.1.38. Tomar conhecimento, o mais breve possível, após assumir o gerenciamento do Hospital, 

dos Contratos, Convênios, Cooperações Técnicas e outros instrumentos porventura firmados 

pela Unidade, manifestando-se, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da assinatura 

deste, quanto ao interesse em mantê-los; 

2.1.39. Havendo interesse em manter os Contratos, Convênios, Cooperações Técnicas e outros 

instrumentos, conforme mencionado no subitem acima, a CONTRATADA deverá assumir tais 

instrumentos transferindo-os para seu nome; 

2.1.40. Só será permitido à CONTRATADA a aquisição de bens móveis e utensílios, bem como, 

execução de reformas, adequações, obras e demais projetos necessários ao pleno 

funcionamento físico da unidade com recursos transferidos pelo Contrato de Gestão, desde que 

haja prévia e expressa autorização por parte da CONTRATANTE; 

2.1.41. Em caso de autorização, deverá a CONTRATADA comunicar todas as aquisições e 

doações de bens móveis que forem realizadas no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua 

ocorrência; 

2.1.42. Realizar manutenção preventiva e corretiva de forma contínua nos equipamentos e 

veículos, bem como, em toda infraestrutura necessária para a execução do objeto deste 

Contrato de Gestão; 

2.1.43. Devolver à CONTRATANTE, após o término de vigência deste Contrato de Gestão, 

restituir toda área, equipamentos, instalações e utensílios, objeto deste instrumento, em perfeitas 

condições de uso, respeitado o desgaste natural pelo tempo transcorrido, conforme Termos de 

Permissão de uso; 

2.1.44. Garantir à segurança patrimonial do Hospital, bem como a segurança pessoal dos 

usuários do Sistema Único de Saúde que estão sob sua responsabilidade e de todos aqueles 

que trabalham naquela Unidade; 

2.1.45. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a 

ocorrência de quaisquer sinistros relativos aos bens e insumos sob sua guarda; 

2.1.46. Permitir o livre acesso da Comissão instituída pela CONTRATANTE e da Auditoria Geral 

do SUS, em qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente 

com este instrumento, quando em missão de acompanhamento, fiscalização ou auditoria; 

2.1.47. Manter arquivado todos os demais documentos originais pertinentes ao Contrato de 

Gestão, em boa ordem e em bom estado de conservação, por pelo menos 10 (dez) anos, 

ficando à disposição da CONTRATANTE e dos órgãos de controle interno e externo públicos ou 
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de cidadãos; 

2.1.48. Não transferir total ou parcialmente o objeto deste Contrato de Gestão a terceiros, sem a 

prévia autorização da CONTRATANTE, e não se eximir de suas responsabilidades e obrigações 

decorrentes deste instrumento; 

2.1.49. Fica, expressamente, vedada a terceirização das atividades executadas pelas 

ambulâncias; 

2.1.50. Elaborar e encaminhar relatório consolidado de execução e demonstrativos financeiros 

nos termos do Edital, que poderá ser previamente modificado pela CONTRATANTE, sempre que 

necessário visando atender legislação aplicável ao objeto deste Contrato de Gestão; 

2.1.51. Publicar, anualmente, os relatórios financeiros e o relatório de execução do presente 

Contrato de Gestão, no Diário Oficial do Estado, até o dia 30 de março do ano subsequente; 

2.1.52. Dar ciência imediata e por escrito, à CONTRATANTE, sobre qualquer anormalidade que 

verificar na execução dos serviços pactuados no presente Contrato de Gestão; 

2.1.53. Apresentar os documentos de regularidade fiscal e o Decreto de Qualificação, como 

condição para assinatura do Contrato de Gestão; 

2.1.54. Manter durante toda a execução do Contrato de Gestão a compatibilidade com as 

obrigações por ele assumidas, bem como, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no chamamento público. 

 

2.2. A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

2.2.1. Disponibilizar à CONTRATADA adequada estrutura física, recursos financeiros, materiais 

permanentes, equipamentos e instrumentos para a organização, administração e gerenciamento 

da Unidade Mista de Saúde; 

2.2.2. Prover a CONTRATADA dos recursos financeiros necessários ao fiel cumprimento da 

execução deste Contrato de Gestão e a programar, nos orçamentos dos exercícios 

subsequentes, quando for o caso, os recursos necessários para custear os seus objetivos, de 

acordo com o sistema de transferência previsto; 

2.2.3. Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem a orientá-la na correta 

prestação dos serviços pactuados, dirimindo as questões omissas neste instrumento, dando-lhe 

ciência de qualquer alteração no presente instrumento; 

2.2.4. Realizar o monitoramento, controle e avaliação periódicos, através da Comissão Técnica 

de Acompanhamento instituída para esse fim, a qual observará “in loco” o desenvolvimento e 
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cumprimento das atividades de assistência prestada pela CONTRATADA aos usuários no 

MUNICÍPIO; 

2.2.5. Avaliar e aprovar através da Comissão Técnica de Acompanhamento os regulamentos da 

Organização Social; 

2.2.6. Acompanhar, constantemente, as aquisições de bens permanentes, reformas e obras 

realizadas pela CONTRATADA; 

2.2.7. Solicitar, de forma prévia, sempre que necessário a CONTRATADA substituição de 

qualquer produto, material, recursos ou equipamentos, cujo uso considere inadequado e/ou 

prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que 

não atendam às necessidades; 

2.2.8. Notificar a CONTRATADA, por escrito e com antecedência de 15 (quinze) dias, sobre 

multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade; 

2.2.9. Efetuar o controle de qualidade, junto aos usuários, dos serviços prestados mediante 

formulários de avaliação destinados para esse fim; 

2.2.10. Rescindir todos os contratos, convênios, termos de cooperação e outros instrumentos 

congêneres, em nome do CONTRATANTE, que estiverem vigentes vinculados ao MUNICÍPIO; 

2.2.11. Realizar a transição do gerenciamento da Unidade Mista de Saúde à CONTRATADA, 

bem como, executar todos os Procedimentos necessários para que essa transição ocorra da 

melhor forma possível, dentro da legalidade, visando garantir a continuidade de atendimento 

prestado à população. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

 

3.1. A vigência do presente instrumento será de 12 (doze) meses, a contar de XX/XX/XXXX a 

XX/XX/XXXX, podendo ser renovado por até 60 (sessenta) meses, mediante parecer favorável da 

Comissão Técnica de Acompanhamento, quanto à avaliação de indicadores de metas de produção e 

resultado que permitam a avaliação objetiva do desempenho, e autorizada pela CONTRATANTE;  

 

3.2. No prazo de até 02 (dois) meses antes do término da vigência deste Contrato de Gestão a 

Comissão Técnica de Acompanhamento analisará a conveniência e a oportunidade administrativa de 

sua renovação. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES 
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4.1. O presente Contrato de Gestão poderá ser alterado, mediante revisão das metas de produção e 

dos valores financeiros inicialmente pactuados, bem como havendo a necessidade de investimentos, 

desde que prévia e devidamente justificada, mediante parecer favorável da Comissão Técnica de 

Acompanhamento e autorizado CONTRATANTE, sempre observando a legislação aplicável e seu 

pleno cumprimento; 

 

4.2. O presente ainda poderá ser alterado, desde que devidamente justificado e anterior ao término da 

sua vigência, para acréscimos ou supressões das obrigações; 

 

4.3. As alterações de que tratam os itens acima deverão ser formalizados por meio de Termos Aditivos, 

devendo para tanto ser respeitados o interesse público e o objeto do presente Contrato de Gestão. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

 

5.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Contrato de Gestão serão alocados para 

a CONTRATADA mediante transferências oriundas do CONTRATANTE, assim como repasses do 

Ministério da Saúde, permitindo ainda à CONTRATADA o recebimento de doações e contribuições de 

entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de aplicações dos ativos financeiros da 

CONTRATADA e de outros pertencentes ao patrimônio que estiver sob a administração da 

CONTRATADA, ficando-lhe, ainda, facultado contrair empréstimos com organismos nacionais e 

internacionais; 

 

5.2. A CONTRATANTE transferirá à CONTRATADA para execução deste Contrato de Gestão o valor 

global estimado de R$ XXXXXXXXXX (valor por extenso). 

 

5.3. Movimentar os recursos financeiros transferidos pela CONTRATANTE, para a execução do objeto 

deste Contrato de Gestão, em conta(s) bancária(s) de modo que os recursos transferidos não sejam 

confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA; 

 

5.4. A CONTRATADA formará fundos, com os recursos financeiros recebidos, destinados para 

provisões, com depósitos mensais, em moeda corrente, mediante aplicação financeira vinculada à 
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conta referida no subitem 5.3, inclusive para fins de rescisões e reclamatórias trabalhistas e ações 

judiciais que se prolonguem no decurso do tempo mesmo após o término deste Contrato de Gestão; 

 

5.5. Os recursos financeiros transferidos à CONTRATADA deverão ser aplicados nos termos do Edital 

e desde que os resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos objetivos deste Contrato 

de Gestão; 

 

5.6. As despesas decorrentes deste instrumento correrão por conta dos recursos da Dotação 

Orçamentária a seguir especificada: 

 

Unidade Orçamentária: ***** 

Programa:****** 

Projeto:******* 

Atividade:********* 

Natureza de Despesa: ******** 

Fontes de Recursos:******* 

 

5.6.1. No prazo 90 (noventa) dias antes do término da execução de cada ano do presente 

Contrato de Gestão, o Gestor Público do Contrato indicará a previsão orçamentária a ser 

empenhado no ano subsequente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOSFINANCEIROS 

 

6.1. A transferência do recurso financeiro destinado ao custeio, referido no subitem 5.2, será efetuada 

mensalmente no valor de R$ XXXXXXXXXXXX ( ), até o 15º dia útil do mês subsequente a prestação 

do serviço; 

 

6.2. As metas de qualidade e de quantidade serão avaliadas trimestralmente. Nas duas primeiras 

avaliações, haverá o levantamento de dados para verificar a necessidade ou não de readequação das 

metas estabelecidas; 

 

6.3. A CONTRATADA deverá apresentar relatório gerencial contábil, bem como, as certidões de 

regularidade fiscal até o 15º dia útil do mês posterior à prestação de serviços, nos termos do Edital e 
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Anexos; 

 

6.4. A CONTRATANTE deverá efetuar a transferência, mediante ordem bancária, em moeda corrente, 

até do 15º dia útil de cada mês, mediante a apresentação de recibo; 

 

6.5. Havendo atraso no desembolso previsto no cronograma de transferência, a CONTRATADA poderá 

realizar adiantamentos com recursos próprios à conta bancária indicada para recebimento das 

transferências mensais, tendo reconhecido as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou 

inferior aos valores ainda não desembolsados que estejam previstos neste Contrato de Gestão; 

 

6.6. Havendo saldo das parcelas de custeio este poderá ser utilizado para novos investimentos, 

quando necessários, desde que justificado pela CONTRATADA e previamente aprovado pela 

Comissão Técnica de Acompanhamento. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS BENS 

 

7.1. Os bens móveis e o imóvel referente ao MUNICÍPIO DE IGARATÁ têm o seu uso permitido pela 

CONTRATADA, conforme autorização fornecida; 

 

7.2. A CONTRATADA receberá através de seu preposto os bens móveis e imóveis e os administrará 

em conformidade com o disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso, até sua restituição ao 

Poder Público; 

 

7.3. Os bens móveis permitidos em uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, 

que passam a integrar o patrimônio do CONTRATANTE, após prévia avaliação e expressa autorização 

da CONTRATANTE; 

 

7.4. A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa, propor devolução de bens 

cujo uso lhe fora permitido, e que não sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas; 

 

7.5. A CONTRATANTE deverá acompanhar mensalmente todas as aquisições de bens efetuadas pela 

CONTRATADA e lançar os novos bens como não cotejados; 
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7.6 A CONTRATADA deverá identificar os equipamentos e materiais de sua propriedade, se existir, de 

forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS HUMANOS 

 

8.1. A CONTRATADA deverá realizar processo seletivo simplificado para contratação de recursos 

humanos, exceto para as contratações de serviços médicos quando realizadas por meio de pessoa 

jurídica, devendo ser observados no processo seletivo os princípios fundamentais da Administração 

Pública, notadamente os da impessoalidade, moralidade e publicidade, bem como manter a guarda de 

todos os documentos relativos ao processo seletivo, pelo período de vigência deste Contrato de 

Gestão; 

 

8.2. Garantir, em exercício no MUNICÍPIO, quadro de recursos humanos qualificados e compatíveis 

com o porte da unidade e serviços combinados, conforme estabelecido nas normas ministeriais 

atinentes à espécie, estando definida, como parte de sua infraestrutura técnico-administrativa nas 24 

(vinte e quatro) horas/dia; 

 

8.3. Desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, atendendo às Normas do Ministério da Saúde, 

da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT/MTE, assim como as Resoluções dos Conselhos 

Profissionais, bem como, implantar e desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e Prevenção 

de Acidentes, em conformidade com a NR – 32/2005 do MTE; 

 

8.4. Utilizar como critério para remuneração dos empregados contratados o valor de mercado da 

região, bem como as Convenções Coletivas de Trabalho de cada categoria; 

 

8.5. Responsabilizar-se por eventuais paralisações dos serviços por parte de seus empregados ou 

contratados, sem repasse de qualquer ônus à CONTRATANTE, de modo que não ocorram 

interrupções dos serviços prestados; 

 

8.6. A CONTRATADA em nenhuma hipótese poderá ceder a qualquer instituição pública ou privada 

seus empregados, bem como os servidores cedidos e que são remunerados com recursos deste 

Contrato de Gestão; 
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8.7. Adotar identificação especial (crachá) e uniforme de boa qualidade para todos os seus 

colaboradores, assim como assegurar a sua frequência, pontualidade e boa conduta profissional; 

 

8.8. A capacitação dos servidores cedidos a CONTRATADA será promovida e custeada pela mesma, 

exceto aquela realizada pelo Ministério da Saúde, cabendo a esta autorizar a participação em eventos, 

observada a necessidade de registro nas respectivas pastas funcionais. 

 

CLÁUSULA NONA – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E AVALIAÇÃO 

 

9.1. O CONTRATANTE está incumbido de realizar procedimentos de fiscalização dos termos do Edital 

e Contrato de Gestão, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de monitoramento e avaliação do 

cumprimento do objeto, na forma do regulamento. 

 

9.2. O CONTRATANTE emitirá, trimestralmente e até o dia 30 (trinta) do último mês do trimestre 

respectivo, Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA) da gestão, com base no 

Programa de Trabalho apresentado pela CONTRATANTA, e o submeterá ao Conselho Municipal de 

Saúde para monitoramento e avaliação do Programa de Trabalho, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela 

CONTRATADA. 

 

Deverá constar no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação (RTMA): 

a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

b) análise das atividades realizadas, do cumprimento dos indicadores, das metas e do impacto 

do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no Programa de Trabalho; 

c) o grau de satisfação do público-alvo; 

d) a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

 

9.4. A avaliação do desempenho institucional da CONTRATADA será efetuado com vistas ao 

cumprimento das metas quantitativas e qualitativas, conforme cronograma abaixo: 

 

Metas Quantitativas: 
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FAIXA DE DESEMPENHO PERCENTUAL DO TOTAL DE RECURSOS A 

SEREM REPASSADOS 
Menor que 80% Revisão do Valor 

81% ou mais Manter o valor 

 

Metas Qualitativas: 

APOIO A POLÍTICA PONTUAÇÃO POSSÍVEL 

POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS 400 

GESTÃO 200 

Total Possível da Pontuação: 600 

FAIXA DE DESEMPENHO PERCENTUAL DO TOTAL DE RECURSOS A 

SEREM REPASSADOS 

De 400 a 600 pontos 100% 

De 200 a 399 pontos 90% 

De 100 a 199 pontos 80% 

 

9.5. Sem prejuízo da fiscalização pelo CONTRATANTE e demais órgãos de controle, a execução da 

gestão poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas da saúde, como 

também pelos mecanismos de controle social previstos na legislação. 

 

9.6. O CONTRATANTE emitirá, trimestralmente e até o dia 30 (trinta) do último mês do trimestre 

correspondente, Parecer Técnico Orçamentário (PTO) de análise de prestação de contas do Contrato 

de Gestão, o qual será encaminhado para a CONTRATADA onde deverá constar: 

 

a) valores efetivamente transferidos pelo CONTRATRANTE e valores comprovadamente 

utilizados; 

b) quando for o caso, os valores pagos em espécie, os custos indiretos, os remanejamentos 

efetuados, as sobras de recursos financeiros, incluindo as aplicações financeiras, e eventuais 

valores devolvidos aos cofres públicos; 

c) análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela CONTRATADA na 

prestação de contas; 

d) análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 

auditorias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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10.1 A CONTRATADA deverá prestar suas contas e obedecer aos seguintes procedimentos: 

 

a) O acompanhamento orçamentário/financeiro será efetivado por meio da entrega mensal do 

Relatório de Prestação de Contas contendo os seguintes itens: Demonstrativo Financeiro 

Consolidado, Demonstrativo de Despesas Provisionadas, Demonstrativo de Despesas 

Compromissadas, Demonstrativo Consolidado de Despesas Realizadas e Demonstrativo de 

Despesas Realizadas por Unidade, assim como dos recursos recebidos, informação requerida 

pelo CONTRATANTE; 

b) O relatório de Prestação de Contas Orçamentário/Financeiro do Contrato de Gestão deverá 

ser entregue ao CONTRATANTE, até o 15º dia útil de cada mês subsequente ao mês de 

referência; 

c) No ato da prestação de contas deverão ser entregues as certidões negativas de INSS e FGTS 

da CONTRATADA, devidamente atualizadas; 

d) Na hipótese de reformas de natureza física ou estrutural das instalações, a CONTRATADA 

deverá submeter ao CONTRATANTE o respectivo projeto com orçamento para prévia análise 

dos Órgãos Técnicos desta última; 

e) Apresentar a Prestação de Contas Anual até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do exercício 

seguinte à transferência dos recursos; 

f) Todos os relatórios citados acima deverão ser assinados pelo representante legal da 

CONTRATADA; 

g) Na medida do possível, todos estes documentos deverão ser entregues em formato digital, e, 

desde que possuam garantia da origem e de seu signatário por certificação digital, serão 

considerados originais para os efeitos de prestação de contas; 

h) No corpo de todos os documentos originais de despesas da CONTRATADA deverá haver a 

indicação do número do contrato de gestão e do CONTRATANTE, extraindo-se, em seguida, as 

cópias que serão juntadas nas prestações de contas. 

i) Relatório de Metas e Indicadores contendo os Indicadores de Qualidade. 

10.2. Serão glosados nas prestações de contas os valores que não atenderem ao disposto neste 

Contrato de Gestão e Anexos e abatidos no repasse posterior. 

 

10.3. A CONTRATADA está obrigada a prestar as contas finais da boa e regular aplicação dos 

recursos recebidos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da gestão, 
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independentemente das prestações de contas mensais (até o 15º dia útil do mês subsequente ao 

repasse) e de exercício (até o dia 31 de janeiro do exercício seguinte ao repasse). 

 

10.4. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas final pelo CONTRATANTE observará os 

prazos previstos no Programa de Trabalho aprovado e no Contrato de Gestão, devendo dispor sobre: 

a) aprovação da prestação de contas; 

b) aprovação da prestação de contas com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou 

qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte danos ao erário; ou 

c) rejeição da prestação de contas e a determinação da imediata instauração de tomada de 

contas especial. 

 

10.5. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 

CONTRATADA sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação no prazo de 30 (trinta) dias por 

notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que o CONTRATANTE possui 

para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados. 

 

10.6. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o 

saneamento, o CONTRATANTE deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação 

dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação 

vigente. 

 

10.7. O CONTRATANTE terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de seu recebimento, para 

analisar a prestação de contas final apresentado pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado, no 

máximo, por igual período, desde que devidamente justificado. 

 

10.8. As prestações de contas serão avaliadas: 

a) regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos 

contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável; 

b) regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de 

natureza formal de que não resulte em danos ao erário; 

c) irregulares, quando comprovada omissão no dever de prestar contas; prática de ato de gestão 

ilegal, ilegítimo ou antieconômico, ou de infração a norma legal ou regulamentar de natureza 

contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial; danos ao erário decorrente de ato 
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de gestão ilegítimo ou antieconômico; e desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos. 

 

10.9. As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade, 

movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos do MUNICÍPIO, 

serão encaminhados, na medida do possível, em arquivo eletrônico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA 

CONTRATADA 

11.1. A CONTRATADA é responsável pela indenização de danos decorrentes de ação ou omissão 

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus colaboradores e agentes, nessa 

qualidade, causarem aos usuários, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos 

bens públicos móveis e imóveis sob sua responsabilidade e guarda, sem prejuízo da aplicação das 

demais sanções cabíveis; 

 

11.2. A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos causados por 

falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11 de setembro de 

1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

 

12.1. O presente instrumento poderá ser rescindido a qualquer tempo por acordo entre as partes ou 

administrativamente, independente das demais medidas legais cabíveis, nas seguintes situações: 

I -  por ato unilateral da CONTRATANTE, na hipótese de descumprimento, por parte da 

CONTRATADA, ainda que parcial, das cláusulas que inviabilizem a execução de seus objetivos 

e metas previstas no presente Contrato de Gestão, decorrentes da comprovação do mau 

gerenciamento, culpa e/ou dolo; 

II -  por acordo entre as partes reduzido a termo, tendo em vista o interesse público; 

III -  por ato unilateral da CONTRATADA na hipótese de atrasos das transferências devidas pela 

CONTRATANTE superior a 90 (noventa) dias da data fixada para a transferência, cabendo à 

CONTRATADA notificar a CONTRATANTE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

informando do fim da prestação dos serviços contratados; 

IV - Pela superveniência de norma legal ou evento que torne material ou formalmente 
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inexequível o presente instrumento, com comunicação prévia de 30 (trinta) dias. 

 

12.2. Verificada as hipóteses de rescisão contratual com fundamento no inciso I do item 12.1, a 

CONTRATANTE, adotará todas as medidas necessárias a evitar prejuízos ao erário e à população e 

aplicará as sanções legais cabíveis, após a conclusão de processo administrativo que garantirá os 

princípios do contraditório e da ampla defesa; 

 

12.3. Ocorrendo à extinção ou desqualificação da CONTRATADA ou rescisão do Contrato de Gestão, 

acarretará: 

a) A rescisão ou distrato do Termo de Permissão de Uso dos bens móveis e imóveis, e a 

imediata reversão desses bens ao patrimônio da CONTRATANTE, bem como os bens 

adquiridos com recursos financeiros recebidos em decorrência do objeto deste Contrato de 

Gestão e as doações; 

b) A cessação das cedências e afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da 

CONTRATADA; 

c) A incorporação ao patrimônio do CONTRATANTE dos excedentes financeiros decorrentes de 

suas atividades, na proporção dos recursos públicos alocados; 

d) Disponibilização, imediata, dos arquivos referentes ao registro atualizado de todos os 

atendimentos efetuados no MUNICÍPIO, as fichas e prontuários dos usuários. 

 

12.4. Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a continuar 

prestando os serviços de saúde ora contratados pelo prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias, 

contados da denúncia do Contrato de Gestão; 

 

12.5. A CONTRATADA terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data da rescisão deste 

Contrato de Gestão, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE; 

 

12.6. Na hipótese de rescisão com fundamento no inciso III do item 12.1, a CONTRATANTE 

responsabilizar-se-á apenas pelos prejuízos suportados pela CONTRATADA exclusivamente em 

decorrência do retardo na transferência de recursos, cabendo à CONTRATADA a comprovação do 

nexo de causalidade entre os prejuízos alegados e a mora da CONTRATANTE; 

 

12.7. Os valores de que trata a Clausula Quinta serão revertidos ao patrimônio do CONTRATANTE em 
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05 (cinco) anos contados da rescisão ou enquanto perdurarem pendências judiciais, sempre mantidos 

em conta específica para esse fim, com as devidas aplicações financeiras. Caso não haja pendências 

judiciais os valores deverão ser revertidos ao patrimônio do CONTRATANTE imediatamente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 

13.1. A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante do Edital e seus 

Anexos integrantes do presente Contrato de Gestão, ou de dever originado de norma legal ou 

regulamentar pertinente, autorizará a CONTRATANTE, garantida a prévia defesa aplicar as 

penalidades abaixo: 

a) Advertência; 

b) Multa; 

c) Suspensão temporária de participar de processos de seleção com a CONTRATANTE, por 

prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) No caso de faltas gravíssimas, além de outras sanções previstas, a declaração de 

inidoneidade. 

 

13.2. A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as 

motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, e dela 

será notificada a CONTRATADA; 

 

13.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente 

com a alínea “b”; 

 

13.4. Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor 

recurso dirigido ao Prefeito Municipal, e este terá o mesmo prazo para responder; 

 

13.5. O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA, e quando possível, o 

respectivo montante poderá ser descontado das transferências devidas em decorrência da execução 

do objeto contratual ou de outros créditos da CONTRATADA, garantindo-lhe pleno direito de defesa; 

 

13.6. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a 

CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar 

para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades 
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criminal e/ou ética do autor do fato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO 

 

14.1. O presente Contrato de Gestão será publicado integralmente no sítio eletrônico do 

CONTRANTANTE (www.igarata.sp.gov.br) e seu extrato publicado no Diário Oficial da União e Diário 

Oficial do Estado de São Paulo, e demais meios de publicidades do município, no prazo máximo de 20 

(vinte) dias, contados da data de sua assinatura. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA OMISSÃO 

 

15.1. Os casos omissos ou excepcionais, assim como, as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas 

neste instrumento, em decorrência de sua execução, serão dirimidas através do Edital e seus anexos 

que são partes integrantes do presente Contrato de Gestão como se nele estivessem transcritos, e no 

caso de omissão, serão observados os diplomas legais aplicáveis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1. As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Santa Isabel/SP como competente para 

dirimir toda e qualquer controvérsia resultante do presente Contrato de Gestão, que não puderem ser 

resolvidas amigavelmente, renunciando, expressamente, a outro qualquer por mais privilegiado que se 

configure. 

 

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor 

e forma, para um único efeito de direito, na presença das testemunhas abaixo-subscritas. 

 

Igaratá, XX de XXXXXXXXXXXXXXXX de 2021. 

 

 

CONTRATANTE 

Elzo Elias de Oliveira Souza 

- PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARATÁ- 
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CONTRATADO 

-ORGANIZAÇÃO SOCIAL- 

REPRESENTANTE LEGAL 

 

TESTEMUNHAS 

Nome: 

CPF: 

 

 

Nome: 

CPF: 
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REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS DE GESTÃO 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ 

CONTRATADA: __________________________________________________ 

CONTRATO DE GESTÃO N° (DE ORIGEM): ___________________________ 

OBJETO: GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS 

AÇÕES E SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE “ANTONIA RAMOS 

PRIANTI”, ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EQUIPES I E II, NASF – NÚCLEO 

DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, ACADEMIA DA SAÚDE E VIGILÂNCIA EM 

SAÚDE  

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1): ________________________ 

EXERCÍCIO:  _________________________________________________ 

ADVOGADO(S)/ Nº OAB / E-MAIL: ________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de 

contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das 

manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular 

cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo 

indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões 

que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no 

Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 

709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 

prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor e entidade 

beneficiária, estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo 
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TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, 

conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e 

consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e 

regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

LOCAL e DATA: ________________________________________________ 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

CPF:____________________________ 

AUTORIDADE MÁXIMA DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________ 

CPF:___________________________________________________________ 

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou Parecer Conclusivo: 

Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: _____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

Responsáveis que assinaram o ajuste e/ou prestação de contas: 

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: _____________________________  

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 



 

 
 
  

Página 85 de 103 
 

 
ANEXO XI 

LEI MUNICIPAL Nº 1.631/2011 E PORTARIA MUNICIPAL Nº 109/2021 
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ANEXO XI 

DECLARAÇÃO GERAL 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARATÁ/SP 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL – CHAMAMENTO Nº 001/2021/SMS/PMI 

PROPONENTE:  

ENDEREÇO COMPLETO: 

CNPJ: 

A proponente acima qualificada, neste ato representada pelo seu representante legal acima qualificado: 

1- DECLARA que não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) 

anos, e qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 (catorze) anos, em atendimento ao inciso XXXIII, artigo 7º, da Constituição 

Federal. 

2- DECLARA por este e na melhor forma de direito, ter conhecimento de todo o teor do Edital de 

Chamamento, concordando com os termos da licitação acima descrita, dos respectivos 

documentos e anexos do processo. 

3- DECLARA que acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pela 

Administração da Prefeitura Municipal de Igaratá, quanto à habilitação, classificação e 

adjudicação, ressalvados os direitos legais de recursos. 

4- DECLARA que não existe, até o presente momento, qualquer impedimento quanto à 

habilitação no presente Chamamento e, que caso venham ocorrer, no decorrer do certame, 

comprometemo-nos a comunicar de imediato a Prefeitura Municipal de Igaratá. 

5- DECLARA sob as penalidades da Lei, da inexistência de qualquer vínculo de natureza técnica, 

comercial ou econômica, financeira ou trabalhista, entre si e o responsável pelo Chamamento 

Público quer direta ou indiretamente; e, 

6- DECLARA que aceita as condições expressas na Lei Municipal nº 1.631/2011, bem como das 

demais leis e/ou regulamentos que possam direta ou indiretamente influir no presente processo 

de seleção. 

______________________________________ 

(carimbo e assinatura legal do representante da pessoa jurídica,  

contendo email e telefone para contato) 

 

Obs.: O credenciamento deverá ser impresso em papel timbrado da Entidade. 
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ANEXO XII 
TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS 

 

TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE IGARATÁ E _______________________________________. 

 

O MUNICÍPIO DE IGARATÁ, inscrito no CNPJ nº ___________-__, com sede na 

_____________________________________, representado pelo(a) Secretário(a) de Saúde, 

portador(a) da cédula de identidade RG nº ____________, e CPF nº ___________________, residente 

e domiciliado(a) no(a) _______________, doravante denominada PERMITENTE, e de outro lado 

_______________________________________________, inscrita no CNPJ nº ______________-__, 

com endereço na __________________________, CEP __________, no Município ____________ no 

Estado ___________, neste momento representado por seu 

______________________________________________, portador da cédula de identidade RG nº 

____________, e do CPF/MF nº_______________, com endereço profissional 

_______________________, Cidade ____________, neste ato denominado  PERMISSIONÁRIO. 

 

Considerando a Lei Municipal nº 1.632/2011 e, tendo em vista o Contrato de Gestão nº ___/2021 

firmado entre este Município cujo objeto é o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e 

serviços da Unidade Mista de saúde “Antonia Ramos Prianti”, Estratégia Saúde da Família Equipes I e 

I, NASF – Núcleo de Apoio a Saúde da Família, academia da saúde e vigilância em saúde, as partes 

RESOLVEM firmar o presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BENS MÓVEIS, nos termos das 

normas disciplinares previstas no ordenamento jurídico vigente, mediante as cláusulas e condições a 

seguir expostas: 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. O presente instrumento tem por objeto ceder e permitir o uso, gratuito dos bens móveis, conforme 

inventário de bens constantes do Anexo Único deste Termo. 

 

1.2. Este Termo de Permissão de Uso de Bens Móveis é parte integrante do Contrato de Gestão nº 

___/2021. 
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2. DA DESTINAÇÃO E USO DOS BENS MÓVEIS 

 

2.1. O PERMISSIONÁRIO se compromete a utilizar os bens cedidos exclusivamente para atender aos 

usuários do Sistema Único de Saúde. 

 

2.2. O PERMISSIONÁRIO deverá guardar/manter os bens nas UNIDADES DE SAÚDE OBJETO DA 

PARCERIA, somente podendo remanejá-lo com a expressa autorização do PERMITENTE. 

 

2.3. O PERMISSIONÁRIO se compromete a não emprestar, ceder, dar em locação ou em garantia, 

doar, alienar de qualquer forma, transferir total ou parcialmente, sob quaisquer modalidades, gratuita 

ou onerosa, provisória ou permanentemente, os direitos de uso dos bens móveis cedidos, assim como 

seus acessórios, manuais ou quaisquer partes, exceto se houver o prévio e expresso consentimento do 

PERMITENTE. 

 

3. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

3.1. O PERMITENTE se compromete a: 

 

a) Por força do presente instrumento, o PERMITENTE cede e permite o pleno uso de todos os bens 

móveis inventariados no Anexo Único deste instrumento. 

 

3.2. O PERMISSIONÁRIO se compromete a: 

 

a) Vistoriar os bens ora cedidos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a assinatura do Contrato de 

Gestão nº ___/2021, emitindo laudo de vistoria atestando a existência e o estado de funcionamento; 

b) Manter os bens cedidos em perfeito estado de higiene, conservação e funcionamento, bem como, a 

utilizá-los de acordo com o estabelecido neste instrumento e no Contrato de Gestão nº ___/2021; 

c) O PERMISSIONÁRIO fica responsável por todas e quaisquer despesas dos bens cedidos, quer 

decorrentes de assistência técnica preventiva e ou corretiva de forma contínua, quer decorrentes da 

recuperação por danos, bem como, pelo ressarcimento de qualquer prejuízo proveniente de uso 

inadequado; 

d) Não realizar quaisquer modificações ou alterações nos bens cedidos, sem a prévia e expressa 
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anuência do PERMITENTE; 

e) Adquirir os insumos indispensáveis ao funcionamento e manutenção dos bens cedidos; 

f) Responsabilizar-se pelas despesas com telefonia, internet, gases, impostos, taxas, multas e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir sobre os bens cedidos, devendo encaminhar os 

respectivos comprovantes de recolhimento ao PERMITENTE; 

g) Informar imediatamente ao PERMITENTE caso os bens objeto desta permissão sofrerem qualquer 

turbação ou esbulho por terceiros; 

h) Em caso de demanda judicial que verse sobre os bens cedidos, sendo o PERMISSIONÁRIO citado 

em nome próprio, deverá, no prazo legal nomear ao PERMITENTE à autoria; 

i) Apresentar Boletim de Ocorrência ao PERMITENTE, devidamente registrado em unidade policial, 

caso ocorra furto ou roubo dos bens dados em permissão de uso; 

j) Em caso de avaria provocada por terceiros, culposa ou dolosamente, deverá ser imediatamente 

comunicado ao PERMITENTE, com a descrição pormenorizada do fato e identificação do agente 

causador do dano. Para o caso de dano provocado intencionalmente deverá ser registrado Boletim de 

Ocorrência pelo crime de dano contra o autor do fato delituoso. 

 

4. DA VIGÊNCIA 

 

4.1. O presente instrumento vigorará enquanto viger o Contrato de Gestão nº ___/2021. 

 

5. DAS ALTERAÇÕES 

 

5.1. Esse instrumento poderá ser alterado, nos casos previstos no ordenamento jurídico vigente, 

inclusive para acréscimos ou supressões, por meio de termo aditivo, desde que devidamente 

justificado, e anterior ao término da vigência, devendo para tanto ser respeitados o interesse público e 

o objeto do presente desta Permissão. 

 

6. DAS BENFEITORIAS E VISTORIA 

 

6.1. As benfeitorias realizadas pelo PERMISSIONÁRIO serão incorporadas nos bens cedidos, sem que 

lhe assista o direito de indenização ou de retenção, salvo acordo formal em contrário. 

 

6.2. O PERMITENTE poderá proceder à vistoria nos bens cedidos, a fim de constatar o cumprimento, 
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pelo PERMISSIONÁRIO, das obrigações assumidas neste instrumento independentemente de aviso 

prévio, consulta ou notificação. 

 

7. DO RESSARCIMENTO E DA PERMUTA 

 

7.1. Ocorrendo avaria em qualquer dos bens cedidos e, sendo desaconselhável economicamente o seu 

conserto ou a hipótese de desaparecimento por furto, roubo ou extravio dos mesmos, o 

PERMISSIONÁRIO deverá: 

 

a) Ressarcir o PERMITENTE no valor de marcado dos bens, em 30 (trinta) dias, contados da 

ocorrência do fato;  

b) Adquirir outro bem, de igual valor e forma para e substituir o bem avariado, furtado ou roubado. 

 

7.2. Os bens móveis permitidos em uso poderão ser permutados por outros de igual ou maior valor, 

que passam a integrar o patrimônio do Município de Igaratá, após prévia avaliação e expressa 

autorização do PERMITENTE, observando-se o disposto no art. 16, parágrafo único da Lei Municipal nº 

1.632/2011. 

 

8. DA RESTITUIÇÃO E DA DEVOLUÇÃO 

 

8.1. O PERMISSIONÁRIO se compromete a restituir ao PERMITENTE todos os bens cedidos, no 

estado normal de uso, caso ocorra à rescisão ou a extinção deste instrumento. 

 

8.2. O PERMISSIONÁRIO poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa, propor devolução de bens 

cujo uso lhe fora permitido, e que não mais sejam necessários ao cumprimento das metas avençadas. 

 

9. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DAS OMISSÕES 

 

9.1. O presente instrumento tem fundamento na Lei Municipal nº 1.632/2011, regendo-se pelas 

disposições de Direito Civil, em especial as concernentes ao direito real de uso, aplicado 

supletivamente aos contratos administrativos e, ainda, pelas cláusulas e condições estipuladas nesse 

termo e no Contrato de Gestão nº ___/2021. 
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9.2. Os casos omissos ou excepcionais, assim como as dúvidas surgidas ou cláusulas não previstas 

nesse Termo, em decorrência de sua execução serão dirimidas mediante acordo entre as partes 

através da Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação — CTAA do Contrato de Gestão 

nº___/2021, bem como pelas regras e princípios do direito público e em última instância pela 

autoridade judiciária competente.  

 

10. DA RESCISÃO 

 

10.1. Os interessados poderão rescindir de comum acordo, sendo-lhes imputadas as responsabilidades 

das obrigações no prazo que tenha vigido e creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no 

mesmo período, necessitando, porém, de notificação prévia com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias. 

 

10.2. Poderá ser rescindido unilateralmente pelas partes, por descumprimento de quaisquer cláusulas 

ou condições, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias, ou pela superveniência de norma 

legal que o torne formal ou materialmente inexequível. 

 

11. DO FORO 

 

11.1. Os partícipes elegem o foro da Comarca de Santa Isabel/SP, como competente para dirimir 

quaisquer divergências relacionadas ao presente TERMO DE PERMISSÃO DE USO, que não 

puderem ser resolvidas amigavelmente pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais 

privilegiado que seja.  

 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e 

forma, para que surtam os efeitos legais, às quais, depois de lidas, serão assinadas pelas testemunhas 

abaixo indicadas. 

Igaratá, _____ de ___________ de 2021. 

 

________________________ 

Prefeito Municipal 

_______________________________ 

Organização Social 
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TESTEMUNHAS: 

1- ___________________________________________________ 

2- ___________________________________________________ 
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ANEXO XIII 
TERMO DE CESSÃO DE SERVIDORES 

 

TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR N° XX/202* 

CEDENTE: MUNICÍPIO DE IGARATÁ/SP 

CESSIONÁRIO: _________________________ 

Pelo presente instrumento, de um lado o Município de IGARATÁ, pessoa jurídica de direito público, 

inscrita no CNPJ sob n°.............. , com sede na ...................... /SP, neste ato representado pelo 

Prefeito Municipal, ..............., ( qualificação) portador do RG nº............ e CPF nº ................., no uso das 

atribuições legais e, em especial, nos termos da Lei Municipal nº 1.632, de 04 de novembro de 2011, 

doravante denominado CEDENTE, e de acordo com o Contrato de Gestão nº ___/2021 oriundo do 

Processo Administrativo. 1991/2021, celebrado com a Organização Social _____________,CNPJ/MF 

nº ____________, com sede na _______________, doravante denominada CESSIONÁRIA, neste ato 

representada por seu representante legal _______________,brasileiro(a), portador(a) da Cédula de 

Identidade RG n° 000000-0 SSP/SP e do CPF/MF n° 000.000.000-00, e considerando o que tudo 

consta no Processo n°___________, celebram o presente Termo de Cessão, mediante às cláusulas e 

condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

 

1.1. O presente Termo tem por objeto a cessão dos servidores relacionados no APENDICE I deste 

termo, pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde para exercer as suas 

respectivas funções na ____________, a partir de ___/____/______, com ônus para o CEDENTE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL 

 

2.1. O presente Instrumento está amparado na forma da legislação, em especial do art. 15, § 4º da Lei 

Municipal nº 1.632/2011. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÕES E OBRIGAÇÕES 

 

3.1. Compete ao CESSIONÁRIO: 
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(a) Processar a folha de frequência mensal do Servidor ora cedido e encaminhar à CEDENTE até o dia 

30 de cada mês. 

(b) Encaminhar à CEDENTE quaisquer eventos relativos à vida funcional do servidor. 

(c) Encaminhar à CEDENTE, para fins de controle funcional, a escala de férias do servidor cedido, 

assim como eventuais pedidos de licença. 

(d) Prestar todas as informações necessárias à CEDENTE correlacionadas ao objeto do presente 

Instrumento. 

(e) Não dispor, tampouco ceder, o servidor a outro Poder ou Órgão da Administração Direta e Indireta, 

seja da esfera Federal, Estadual ou Municipal. 

 

3.2 Compete à CEDENTE: 

(a) Colocar o servidor cedido à inteira disposição do CESSIONÁRIO, atendidos os critérios da 

legislação em vigor, especialmente aqueles relativos à Comissão de Preservação e Garantia dos 

Direitos do Servidor. 

(b) Garantir ao servidor cedido todos os direitos assegurados por Lei, comunicando ao CESSIONÁRIO 

quaisquer alterações. 

(c) Processar a folha de pagamento do servidor e enviar o extrato ao CESSIONÁRIO. 

(d) Remunerar o servidor cedido, mediante pagamento dos valores do cargo efetivo e encargos sociais, 

mensalmente. 

(e) É vedado à CEDENTE pagar quaisquer outros acréscimos remuneratório de natureza indenizatória 

ao servidor cedido para exercer cargo em comissão de confiança em outro Poder ou Órgão da 

Administração Direta e Indireta, seja da esfera federal, estadual ou municipal. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO 

 

4.1. O presente Instrumento terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante 

termo aditivo, por acordo das partes. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO 

 

5.1. O presente ajuste poderá ser rescindido a qualquer tempo por conveniência das Partes ou por 

simples denúncia de uma delas, desde que a outra seja notificada por escrito, com antecedência 
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mínima de 30 (trinta) dias. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

 

6.1. A eficácia deste Instrumento e seus aditivos ficará condicionada à publicação do respectivo extrato 

na imprensa oficial, o que será providenciado pela CEDENTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Os casos omissos e as dúvidas que sobrevierem no cumprimento do presente Termo serão 

resolvidos em comum acordo entre as partes, mediante comunicação por escrito. Não se estabelecerá 

entre o servidor cedido e a CESSIONÁRIA qualquer tipo relação jurídico-trabalhista, seja qual for a sua 

natureza. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 

 

8.1. Fica eleito o Foro da Comarca de SANTA ISABEL/SP, para dirimir quaisquer dúvidas ocasionadas 

na vigência deste Termo que não puderem ser solucionadas de comum acordo entre as partes.  

 

E por estarem de comum acordo, as partes assinam o presente Instrumento, na presença das 

testemunhas abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que se produzam todos os efeitos 

de fato e de direito. 

 

Igaratá, _____ de ___________ de 2021. 

 

________________________ 

Prefeito Municipal 

_______________________________ 

Organização Social 

 


