INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 018/CMA/2010

ÁREA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ASSUNTO: Participação complementar das instituições privadas,
com ou sem fins lucrativos, de assistência à saúde no âmbito do
Sistema Único de Saúde em nível lo cal

Histórico
Protocolo

Descrição

Nº

Deliberação
Nº

Data

Em vigência
a partir de

CI SMS/PCSSC Elaboração de Instrução 018/2010 15/10/2010 Publicação no
nº 132/2010

Normativa

Jornal do Município

Coordenadoria da Moralidade Administrativa
Rua Alberto Werner • 100 • Vila Operária
88304-053 • Itajaí • Santa Catarina
Fone: 47 3341-6094

1

INST RUÇÃO NORMAT IVA Nº 018/CMA/2010

DISPÕ E

SOBRE

COMPLEMENTAR
PRIVADAS,
LUCRATI VOS,
SAÚDE

NO

A

PARTICIPAÇÃO

DAS

INSTITUIÇÕ ES

CO M
DE

OU

SEM

FI NS

ASSISTÊNCI A

ÂMBITO

DO

À

SISTEMA

ÚNICO DE SAÚDE EM NÍVEL LOCAL

O SECRET ÁRIO MUNICI PAL DE SAÚDE e o COORDENADO R
DA MORALI DADE ADMINI STRATIVA, no uso das atribuições que lhes
confere a Lei Complementar nº 150, de 12 de março de 2009 e

CONSIDERANDO que co mpete ao Município gerir e executar
serviços públicos de atendimento à saúde da população, podendo
recorrer, de maneira comple mentar, aos serviços ofertados pela
iniciativa privada, quando os serviços de saúde do município forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial necessária;
CONSIDERANDO, que co mpete ao g estor da saúde municipal
elaborar normas de for ma supletiva para regular as relações entre o
Siste ma Único de Saúde e m nível local e os serviços privados
contratados e/ou conveniados de assistência à saúde;
CONSIDERANDO, a aplicabilidade da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na contratação de serviços de saúde priva dos para
participar de forma co mple mentar na oferta de serviços ao Sistema
Único de Saúde;
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CONSIDERANDO, a necessidade de imple mentar a contratação
de serviços de assistência à saúde pelo gestor baseada em critérios
uniformes e de acordo co m a legislaçã o no â mbito do Siste ma Único
de Saúde e de mais nor mas aplicáveis;
CONSIDERANDO, a Resolução nº 71, de 2 de sete mbro de 1993,
do Conselho Nacional de Saúde (CNS) , que aponta a necessidade do
disciplinamento

da

contratação

de

instituições

prestadoras

de

serviços co mple mentares de saúde;
CONSIDERANDO, A Portaria nº 1.034 , de 05 de maio de 2010,
que “dispõe sobre a participação co mple mentar das instituições
privadas co m ou se m fins lucrativos de assistência à saúde no
â mbito do Siste ma Único de Saúde.
RESOL VE:
Art. 1º - Dispor de forma supletiva a legislação federal no âmbito da
saúde, sobre a participação co mple mentar das instituições privadas
co m ou se m fins lucrativos de assistência à saúde no â mbito do
Siste ma Único de Saúde e m nível local.
Art. 2º - Quando a oferta de serviços de saúde públicos forem
insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população do
município, o gestor poderá complementar a oferta com serviços
privados de assistência à saúde, desde que:
I - Comprovada a necessidade de co mple mentação dos serviços
públicos de saúde;
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II – O município não tenha condições de a mpliar os seus serviços de
saúde.
§ 1º - A co mple mentação dos serviços deverá observar aos princípios
e as diretrizes do SUS, e m especial, a regionalização, a pac tuação, a
programação,

os

parâ metros

de

cobertura

assistencial

e

a

universalidade do acesso.
§ 2º - A ne cessidade de co mple menta ção de serviços deverá con star
no Plano Municipal de Saúde.
§ 3º - O procedimento para co mple mentação de serviços de saúde
ofertados pelas instituições privadas , co m ou se m fins lucrativos ,
será estabelecido através de Cha mad a Pública, instrumento este, no
qual o gestor d e saúde infor ma todo s os prestadores de serviços ,
seja m eles co m ou se m fins lucrativos, o interesse em contra tualizar
ou conveniar instituições que passarão a integrar a rede de serviços
do Sistema Único de Saúde e m nível local, ressalvados os casos
específicos pr evisto na legislação pertinente.
Art. 3º - A participação comple menta r das instituições privadas de
assistência à saúde no SUS será formalizada mediante contrato ou
convênio (Anexo I e II) , sendo observadas as normas de direito
público e a legislação do Sistema Único de Saúde.
§ 1º - O gestor de saúde deverá, ao recorrer às instituições privadas,
dar preferência às entidades filantrópicas e às sem fins lucrativos ,
observado o disposto na legislação vigente.
§ 2º - Após ter sido dada a devida preferência às entidades
filantrópicas e sem fins lucrativos, e ainda tendo a necessidade de
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co mple mentação
per mitido

ao

de

serviços

na

gestor

recorrer

à

rede

pública

iniciativa

de

privada,

saúde,

será

observado

o

disposto na Lei nº 8.666, de 21 de jun ho de 1993.
Art. 4º - Confor me disposto na Portaria nº 1.034, de 05 de maio de
2010, do Ministério da Saúde , todos os instrumento s para pactuar a
participação de instituições privadas , co m ou se m fins lucrativos , no
Siste ma Único de Saúde deverão conter o Plano Operativo (Anexo
III), co m ele mentos que de mon strem a utilização da capacidade
instalada necessária ao cump ri ment o do objeto do contrato ou
convênio, a definição de oferta, o fluxo de serviços e a fixação de
metas.
Art. 5º - As instituições privadas de assistência à saúde , contratadas
ou conveniadas com o Siste ma Único de Saúde em nível local,
deve m atender

en tre outras e xigên cias previstas na legislação

federal, às seguintes condições:
I

-

Manter

registro

atualizado

no

Cadastro

Nacional

de

Estabelecimentos de Saúde - CNES;
II - Sub meter-se a avaliações siste má ticas das Co missões for madas
pelo gestor da saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde para este
fim;
III - sub meter-se à regulação instituída pelo gestor em nível local.
Art. 6º - Os serviços contratados e conveniados, para efeito de
re muneração, deverão ser utilizados co mo referência a Tabela de
Procedimento s Siste ma Único de Saúd e.
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Art. 7º - Co mo parte de u m con junto d e medidas e estratégias para a
garantia do acesso da população aos serviços de saúde, com vistas
ao aprimora mento e fortalecimento do Sistema Único de Saúde,
poderão

ser

celebrados

convênios

e

Termos

de

Cooperação,

específicos, desde que obedecidas as exigências da legislação
federal, estadual e/ou municipal pertinentes ao assunto.
Parágrafo único – Os Termos de Co operação entre entes públicos
serão utilizados quando no município não ho uver uma unidade
prestadora de serviços , a qual o ge st or necessita para a garantia do
acesso a consultas e exa mes por parte dos usuários do Sistema
Único de Saúde, sendo que este Termo poderá ser pactuado entre
municípios ou de mais níveis do gover no, co m p rocedi mentos e metas
definidas através de u m Plano Operativo.
Art. 8º - Os contratos e convênios co m instituições privadas com ou
se m fins lucrativos para a comple me ntação de serviços de saúde,
devido

às

suas

especificidades,

serão

elaborados

pelo

setor

responsável junto à Secretaria Municipal de Saúde.
Parágrafo único – Para os convênios específicos celebrados, onde
ocorra o repasse de recursos antecipados, a prestação de contas
deverá,

obrigatoriamente,

passar

p ela

análise

da

Diretoria

de

Controle Inter no, antes de ser remetida ao Fundo Municipal de
Saúde.
Art. 9º - Considerando a necessidade de descentralização dos
serviços

relacionados

à

celebração

de

convênios,

cabendo

a

Secretaria Municipal de Saúde a elaboração de todo o processo,
desde a redação a té a publicação do referido instrumento, caberá à
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Diretoria de Controle Interno, o aco mpanha mento e a fiscalização
dos atos da Secretaria Municipal de Saúde e m todas as fases do
processo de celebração de convênios co m instituições privadas sem
fins lucrativos, solicitando o envio de informações se mpre que
necessário.
Parágrafo único – Serão enviadas à Diretoria de Controle Interno
vias originais dos convênios e contratos para aco mpanha mento e
ciência do órgão.
Art. 10 – A Secretaria Municipal de Saú de pro moverá a articulação
necessária com a Diretoria de Controle Interno e Diretoria de
Co mpras

e

Licitações,

para

a

i mplementação

do

processo

de

contratação de serviços de saúde.
Art. 11. Esta Instrução Nor mativa entra e m vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições e m contrário.
Itajaí, 15 de outubro de 2010.

Lírio Eing
Secretário Municipal de Saúde

Márcio Murilo Sagaz
Coordenador da Moralidade Administrativa
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ANEXO I
(Modelo do Contrato de Pres tação de Se rviço Comple menta r
para o Sistema Único de Sa úde em It ajaí – Mutattis Mutandis )
Contrato SMS/F MS (nº) ______/(ano)______
Aos _______________________________________________, de um
lado, Munic ípio de Itajaí , pessoa jurí dica de direito público, através
de sua Secreta ria de Sa úde/Fundo Munic ipal de Saúde, inscrita no
CNPJ nº. 08.259.606/0001 -58, representado, neste ato, pelo (a)
Secretário

(a)

Municipal

de

Saúde,

Sr.

(a)_____________________________________________ , Brasileiro,
casado, médico, re sidente e do miciliado na Rua .................. ......, nº
....., Bairro ................., nesta cidade de Itajaí, inscrito no CPF/MF
sob nº ...................... ........, portado r da Cédula de Identidade nº
............

, que doravante passa a se r den o minada de si mplesmente

CONT RAT ANT E, de outro lado .................................. .. (qualificação
pessoa jurídica), de agora em diante denominada simplesmente de
CONT RAT ADA, tendo e m vista o que está disposto na Lei nº.
8.080/90, Lei nº. 8.142/90 e pela s nor mas gerais de Licitações e
Contratos Ad ministrativos editadas pela Lei nº. 8.666/93 e alterações
posteriores, demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à
espécie, celebram o presente Contrato de Prestação de Serviço
Co mple mentar para o Sis tema Único de Saúde em Ita jaí, nos ter mos
que segue m abaixo:

CLÁUSUL A PRIMEIRA: DO O BJET O
I - O presente contrato tem por objeto a e xecução de serviços
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especializados

nos

procedimentos,

referentes

ao(s)

Grupo(s)

___________________da T abela Unificada do Sistema Único de
Saúde, confor me docu mento apresentado para habilitação (Edital
00X/2008 SMS/FMS), a sere m prest ados pela CONTRATADA aos
usuários do SUS Município de Itajaí, dentro dos limites quantitativos
fixados pela Secretaria Municipal de Saúde (SM S).
II

-

Mediante

Ter mo

Aditivo,

e

de

acordo

co m a

capacidade

operacional da CONT RAT ADA e as necessidades da SMS/Fundo, os
contratantes poderão fazer acréscimo s de até 25% (vinte e cinco por
cento), nos valores limites deste cont rato, durante o período da sua
vigência.
Parágrafo único: Nenhu m limite ou supressão poderá e xceder ao
limite acima descrito salvo as supressões resultantes de acordo entre
as partes.

CLÁUSUL A SEG UNDA: DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
I – Os serviços ora contratados estão referidos a uma base territorial
populacional conforme Plano de Saú de do Município, co m vistas à
sua distritalização e serão ofertados co m base nas indicações
técnicas do planeja mento da saúde mediante co mpatibilização das
necessidades

de

demanda

e

a

disponibilidade

de

re cursos

financeiros.
II – Os serviços referidos na Cláusula Pri meira serão executados no
seguinte endereço ________________.
III - A CONTRATADA não poderá cobrar do paciente ou seu
aco mpanhante, qualquer comple ment ação aos valores pagos pelos
serviços prestados nos ter mos desse contrato.
IV - A CO NTRATADA responsabilizar -se-á por qualquer cobrança
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indevida, feita ao paciente ou seu representante, por profissional
e mpregado ou preposto e m razão da e xecução deste contrato.
V

-

Se m

prejuízo

nor matividade

do

aco mpanha mento ,

suplementar

e xercidos

pela

da

fiscalização

SMS/Fundo

e

da

sobre

a

execução do ob jeto de sse contrato, os CONTRAT ANTES reconhece m
a prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da
direção nacional do SUS, decorrente da Lei Orgân ica da Saúde.
VI - A CO NTRATADA fica exonerada da responsabilidade pelo não
atendimento do paciente a mparado pelo SUS, na hipótese de atraso
superior a 90 (noventa dias), no paga mento devido pelo poder
público, ressalvadas as situações de cala midade públic a ou grave
a meaça da orde m interna ou as situações de urgência e emergência.
VII - Qualquer alteração que importe n a modificação e incida sobre a
diminuição da capacidade operativa da CONTRATADA, ense jará a
rescisão das condições ora estipuladas.

CLÁUSUL A T ERCEIRA: DO PRAZO
A vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) mese s, contados
da publicação no Jornal Oficial do Município..

CLÁUSUL A Q UART A: DAS OBRIG AÇOES DA CONT RAT ADA
I – Manter se mpre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o
arquivo médico;
II – Manter sempre atualizado o cadastro junto ao Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), infor mando se mpre que
houver alterações de ordem estrutural e/ou no quadro funcional;
III

–

Entregar

a

produção

ambulatorial

no

Departament o

de
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Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da SMS, até o dia 25 de
cada mês.
IV - A produção a mbulatorial via Boletim de Produção Ambulatorial
(BPA)

magnético

e/ou

Autorização

Procedimentos

de

Alta

Co mplexidade (APAC) magnéticas d everão ser apresen tadas, co m
fatura

no minal

e

em orde m alfabética,

contendo

as

seguintes

informações: no me co mpleto do usuário, procedimento(s) realizado
(s), valor unitário do procedimento e valor total da fatura;
V - A produção a mbulatorial via BPA magnética deverá estar
aco mpanhada de respectivo relatório impresso.
V - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para
fins de experimenta ção.
VII – Atender os pacientes co m dignidade e respeito, de modo
universal e igualitário, mantendo -se se mpre a qualidade na prestação
de serviços.
VIII – Justificar ao paciente, ou ao seu responsável, por escrito, as
razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização e
qualquer ato previsto no contrato.
IX – Ficará responsável por todos os gastos relativos aos insu mos,
que

fore m

necessários

para

a

perfeita

execução

do

presente

contrato, exceto no caso de to mo grafia e ressonância nuclear
magnética que será fornecido os contrastes.
X – Notificar à SMS de eventual alteração de sua razão social ou de
seu controle acionário e de mudança e m sua diretoria, contrato ou
estatuto, enviando ao setor de Pro jetos, Contrat ualização dos
Serviços do SUS e Co nvênios , n o prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data do registro da alteração, cópia autenticada
da Certidão da Jun ta Co mercial ou do Cartório de Registro de
Pessoas Jurídicas.
XI – Cu mprir co m todas as obrigações de naturezas fiscais a
parafiscais, que incidam ou venha m incidir direta ou indiretamente
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sobre os produtos contratados.
XII – Manter atualizadas (dentro d o prazo de validade) as Certidões
Negativas de Débito das esferas Municipal, Estadual e Federal,
Certidão Negativa emitida pelo Instituto Nacional da Seguridade
Social e Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Te mpo de
Serviço, as quais deverão ser ap resen tadas junto ao Fundo Municipal
de Saúde, onde ficarão arquivadas no processo de contratualização.
XIII

–

Renovar

anual mente

o

Alvará

Sanitário

e

Alvará

de

Funcionamento/Localização, os quais deverão ser apresentadas as
cópias

junto

a

Secretaria

Munici pal

de

Saúde,

onde

ficarão

arquivadas no processo de contratualização.

CLÁUSUL A

QUINT A:

DA

RESPONSABIL IDADE

CIVIL

DA

CONT RAT ADA
I – A CONTRATADA é responsável pela indenização de dano
causado ao paciente e aos órgãos do SUS e a terceiros a eles
vinculados, decorrentes de ato ou o missão voluntária, negligência,
imperícia

ou

i mprudência,

praticados

por

seus

e mpregados,

profissionais ou prepostos, ficando assegurado à CONTRATADA o
direito de regresso.
II – A fiscalização ou o aco mpanha me nto da e xecução dest e contrato
pelos

órgãos

competentes

responsabilidade

da

do

SUS

CONTRATADA,

não
nos

exclui

nem

ter mos

da

reduz

a

legislação

referente a licitações e contratos administrativos.
III – a responsabilidade de que trata esta cláusula estende -se aos
casos de danos causados por defeitos relativos à prestação de
serviços nos estritos termos do art. 14 da Lei 8.078/90 (Código de
Defesa do Consu midor).
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CLÁUSUL A SEXT A: DO PREÇO
I - A SMS/Fundo pagará mensal mente a CONTRATADA, pelos
serviços efetivame nte prestados , a importância correspondente ao
nú mero de procedimentos mensais realizados, desde que autorizados
e aprovados pela SMS, nos ter mos d o contrato e de acordo com os
valores constantes na Tabela Unificada do Siste ma Único de Saúde ,
e m vigor na data da assinatu ra deste contrato,
II - Fica estabelecido, de forma criteriosa, que os serviços objeto
deste contrato serão remunerados segundo a Tabela Unificada do
Siste ma Único de Saúde , vedada qualquer taxa ou co mple mento,
sendo que o valor abaixo esti mado n ão caract eriza nenhu m tipo de
previsão de crédito , conforme descrito no item aci ma;
III – Esti ma-se e m R$ _________ (e xt enso) os gastos mensais co m a
execução deste contrato;

CLÁUSUL A SÉT IMA – DOS RECURSOS ORÇAMENT ÁRIO S
I – As despesas dos serviços realizados po r força deste contrato
correrão no presente exercício (.................) à conta de dotação
consignada no orçamento do Fundo Municipal de Saúde.
II

–

O

Ministério

da

Saúde

é

o

órgão

interveniente

pagador

responsável pelo envio de recursos ao SMS/Fundo par a o paga mento
dos

serviços

objeto

deste

con trato,

correspondentes

aos

procedimentos e valores incluídos na Tabela Unificada do Sistema
Único de Saúde .
III – Nos e xercícios futuros, as despesas correrão à conta das
dotações orça mentários da saúde.
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CLÁUSUL A O IT AVA: DO REAJ UST E DO PREÇO
I – Os valores estipulados na cláusula sexta, serão reajustados na
mesma proporção índices e épocas dos reajustes concedidos na
Tabela Unificada do Sistema Único d e Saúde garantindo se mpre o
equilíbrio econômico -financeiro do contrato, nos ter mos do art. 26,
da Lei 8.080/90 e das nor mas gerais da Lei Federal de Licitações e
Contratos Ad ministrativos e suas alterações.
Parágrafo único: Os reajustes independerão de termo aditivo, sendo,
necessário anotar no processo adminis trativo do SMS/Fundo a
origem e autorização do reajuste, be m co mo os respectivos cálculos.

CLÁUSUL A NO NA: DA REGUL AÇÃO, CONT ROLE, AVAL IAÇÃO,
AUDIT ORIA E F ISCAL IZ AÇÃO
I - A execu ção do presente contrato será avaliada pelos órgãos
co mpetentes do SUS, medi ante procedimentos de supervisão indireta
ou local, os quais observarão o cu mpri mento das cláusulas e
condições estabelecidas neste contrato, e de quaisquer outros dados
necessários à regulação, controle, avaliação e auditoria dos serviços
prestados.
II – Sob critérios definidos em nor ma tização comple mentar, poderá,
e m casos espe cíficos, ser realizada auditoria especializada.
III – Qualquer alteração, ou modificação que importe e m di minuição
da capacidade operativa da CONTRATADA poderá ense jar a não
prorrogação/renovação deste contrato ou revisão das condições
estipuladas.
IV – A fiscalização exercida pela SMS/Fundo sobre os serviços ora
contratados

não

exi mirá

a

CO NTRATADA

da

sua

plena
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responsabilidade perante SMS/Fundo ou para com os pacientes e
terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do contrato.
V – A CONTRATADA facilitará a SMS o aco mpanha mento e a
fiscalização

permanente

esclarecimentos

que

lhe

dos

serviços

e

forem solicitados

prestará
pelos

todos

servidores

os
da

SMS/Fundo designados para tal fim.
VI – A CONTRATADA disponibilizará à CONTRATANT E a agenda
diária e horários pré -estabelecidos e m que serão executados os
serviços, objeto do presente contrato, para a efetiva organização do
fluxo da prestação do serviço para atendimento das neces sidades
dos usuários do SUS;
VII

–

A

CO NTRATADA

deverá

g uardar

os

docu mentos

que

co mprove m a realização do objeto contratado pelo período de 5
(cinco) anos.
VIII – Em qualquer hipótese é assegurado à CONTRATADA a mplo
direito de defesa, nos termos das no r ma s gerais da Lei Federal de
Licitações e Contratos Ad ministrativos e suas alterações.

CLÁUSUL A DÉCIMA: DAS PENAL IDADES
Fica a CONTRATADA su jeita a multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor mensal do contrato, por infração de qualquer cláusula ou
condição

pactuada

neste

contrato

se m

prejuízo

das

de mais

penalidades previstas, e m especial as contidas no artigo 86 e 87 da
Lei nº. 8.666/1993 Lei das Licitações e Contratos Administrativos e
suas

alterações,

e

de mais

disposições

aplicáveis

à

espécie,

assegurado o direito ao contraditório.
Parágrafo único: O valor da multa será descontado dos pagamentos
devidos pelo SMS/Fundo à CONTRAT ADA.
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CLÁUSUL A DÉCIMA PRIMEIRA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
I – Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste a
qualquer tempo, por qualquer dos contratantes, bastando notificar
co m antecedência míni ma de 60 (sessenta) dias.
II

–

Constitue m

motivos

para

rescisão

unilateral

do

presente

contrato, o não cu mpri mento de quaisquer de suas cláusulas e
condições, bem co mo os motiv os previstos na legislação referente a
licitações e contratos ad ministrativos, se m pre juízo das multas
previstas na cláusula décima.
III – A CO NTRATADA reconhece desd e já os direitos da SMS/Fundo
e m caso de rescisão ad ministrativo prevista na legislação re ferente a
licitações e contratos administrativos.
IV –

Em caso

de

rescisão

contratual,

se

a

interrupções das

atividades em anda mento puder causar prejuízo à população, será
observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para ocorrer à
rescisão. Se neste pra zo a CONTRATADA negligenciar a prestação
dos serviços ora contratados a multa cabível poderá ser duplicada.

CLAÚSUL A DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPO SIÇÕ ES G ERAIS
I - A contratualização de um prestador de serviço poderá ser, a
qualquer tempo, alterada, suspens a ou cancelada, se o contrato
deixar

de

satisfazer

os

interesses

da

Ad ministração

Pública

Municipal ou as normas do Siste ma Ún ico de Saúde.
II - O presente contrato está vinculado aos termos do Edital nº.
........... – SMS/FMS.
III - Aplica-se ao presente Contrato, n as partes o missas, a legislação
pertinente em vigor.
IV - As partes elege m o Foro Co marca de Ita jaí , para dirimir
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quaisquer questões oriundas do presente contrato, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estare m just as e contratadas, as p artes, firma m o presente ter mo
e m 03 (três) vias de igual teor e forma para que surtam seus efeitos,
na presença de duas teste munhas.

Município de Itajaí,____ de __________ de _______.

____________________________
CONTRATANTE - Secretaria Municipal da Saúde

____________________________
CONTRATADA -

TESTEMUNHAS:
____________________________
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ANEXO II
(Modelo de Convê nio de Prestaçã o de Serviço Compleme ntar
para o Sistema Único de Sa úde em It ajaí)
CONVÊNIO PARA PR EST AÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE
FORMA CO MPLEMENT AR AO SUS Nº...../2010
Convênio que entre si celebram o Município de Itajaí, CNPJ nº 83.102.277/000152, através da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde,
doravante denominada CONCEDENTE, neste ato representado pelo Sr.
............................... – Secretário Municipal de Saúde, e a ..............................,
situada à Rua ................., nº ........ – CEP nº .............., na cidade de Itajaí - SC,
CNPJ nº ..............................., doravante denominado CONVENENTE, neste ato
representado pelo Senhor ............, CPF nº .............. e Cédula de Identidade nº
........................, de acordo com a Portaria nº 1.034, de 05 de maio de 2010 que
“dispõe sobre a participação complementar das instituições privadas com ou sem
fins lucrativos de assistência à saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde;” a
Instrução Normativa Conjunta nº ............ da Secretaria Municipal de Saúde e da
Coordenadoria da Moralidade Administrativa e demais normas pertinentes a
convênios, e as cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSUL A PRIMEIRA: DO O BJET O
I - O presente convênio tem por o bjeto a e xecu ção de serviços
especializados

nos

procedimentos,

referentes

ao(s)

Grupo(s)

___________________da T abela Unificada do Sistema Único de
Saúde, confor me docu mento apresent ado para habilitação (Edital nº.
................ - SMS/FMS), a sere m pre stados pela CONVENI ADA aos
usuários

do

SUS

no

Município

de

Itajaí,

dentro

dos

limites

quantitativos fixados pe la Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
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II

-

Mediante

Ter mo

Aditivo,

e

de

acordo

co m a

capacidade

operacional da CONVENIADA e a s necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde, os conveniados poderão fazer acrésci mos de
até 25% (vinte e cinco por cento), no s valores limites deste convênio,
durante o período da sua vigência.
Parágrafo único: Nenhum li mite ou supressão poderá exceder ao
limite acima descrito salvo as supressões resultantes de acordo entre
as partes.

CLÁUSUL A SEG UNDA: DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
I – Os serviços ora conveniados estão referidos a uma base
territorial populacional conforme Plano de Saúde do Município, com
vistas

a

sua

indicações

distritalização,

técnicas

do

e

serão

ofertados

planeja mento

da

com base

saúde

nas

mediante

co mpatibilização das necessidades de demanda e a disponibilidade
de recursos financeiros.
II – Os serviços referidos na Cláusula Pri meira serão executados no
seguinte endereço ________________.
III

-

A CONVENI ADA não

poderá

cobrar

do

paciente ou

seu

aco mpanhante, qualqu er comple ment ação aos valores pagos pelos
serviços prestados nos ter mos desse contrato.
IV - A CO NVENIADA responsabilizar -se-á por qualquer cobrança
indevida, feita ao paciente ou seu representante, por profissional
e mpregado ou preposto e m razão da e xecuç ão deste convênio.
V

-

Se m

prejuízo

do

aco mpanha mento,

da

fiscalização

e

da

nor matividade suplementar exercidos pela SMS sobre a e xecu ção do
objeto

desse

convênio,

os

CONVENIADO S

reconhece m

a

prerrogativa de controle e a autoridade normativa genérica da
direção nacional do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde.
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VI - A CONVENIADA fica exonerada da responsabilidade pelo não
atendimento do paciente a mparado pelo SUS, na hipótese de atraso
superior a 90 (noventa dias), no paga mento devido pelo poder
público, ressalvadas as situações de cala midade pública ou grave
a meaça da orde m interna ou as situações de urgência e emergência.
VII - Qualquer alteração que importe na modificação e incida sobre a
diminuição da capacidade operativa da CONVENI ADA, ense jará a
rescisão das condições ora estipuladas.

CLÁUSUL A T ERCEIRA: DO PRAZO DE VIG ÊNCIA
A vigência do presente convênio é de 60 (sessenta) me ses, contados
da publicação no Jornal Oficial do Município.
A publicação resumida do ter mo de convênio, no órgão oficial de
divulgação do Município, é condição para a sua eficácia, devendo ser
realizada de acordo co m o art. 61, par ágrafo único, da Lei Federal nº
8.666/93.

CLÁUSUL A Q UART A: DAS OBRIG AÇOES DA CONVENIADA
I – Manter se mpre atualizado o prontuário médico dos pa cientes e o
arquivo médico;
II – Manter sempre atualizado o cadastro junto ao Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), infor mando se mpre que
houver alterações de ordem estrutural e/ou no quadro funcional;
III

–

Entregar

a

produção

ambulatoria l

no

Departamento

de

Regulação, Controle, Ava liação e Auditoria da SMS , até 5 º dia do
mês subseqüente.
IV - A produção a mbulatorial via Boletim de Produção Ambulatorial
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(BPA)

magnético

e/ou

Autorização

Procedimentos

de

Alta

Co mplexidade (APAC) magnéticas d everão ser apresentadas, co m
fatura

no minal

e

em orde m alfabética,

contendo

as

seguintes

informações: no me co mpleto do usuá rio, procedimento (s) realizado
(s), valor unitário do procedimento e valor total da fatura;
V - A produção a mbulatorial via BPA magn ética deverá estar
aco mpanhada de respectivo relatório impresso.
V - Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para
fins de experimenta ção.
VII – Atender os pacientes co m dignidade e respeito, de modo
universal e igualitário, mantendo -se se mpre a qualidade na prestação
de serviços.
VIII – Justificar ao paciente, ou ao seu responsável, por escrito, as
razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização e
qualquer ato previsto no contrato.
IX – Ficará responsável por todos os gastos relativos aos insumos,
que

fore m

necessários

para

a

perfeita

execução

do

presente

convênio.
X – Notificar à SMS de eventual alteração de sua razão social e de
mudança e m sua diretoria ou estatuto, enviando ao setor responsável
por contratos e convênios ju nto a Secretaria Municipal de Saúde, no
prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data do registro da
alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do
Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.
XI – Cu mprir co m todas as obrigações de naturezas fiscais a
parafiscais, que incidam ou venha m incidir direta ou indiretamente
sobre os produtos contratados.
XII – Manter atualizadas (dentro do prazo de validade) as Certidões
Negativas de Débito das esferas Municipal, Estadual e Federal,
Certidão Negativa emitida pelo Instituto Nacional da Seguridade
Social e Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Te mpo de
Serviço,

as

quais

deverão

ser

apresentadas

junto

ao

setor
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responsável por contratos e convênios junto a Secretaria Municipal
de Saúde, onde ficarão arquivadas no processo.
XIII

–

Renovar

anual mente

o

Alvará

Sanitário

e

Alvará

de

Funcionamento/Localização, os quais deverão ser apresentadas as
cópias junto ao setor responsável pelos contratos convênios junto a
Secretaria Municipal de Saúde , onde ficarão arquivadas no processo.

CLÁUSUL A

QUINT A:

DA

RESPONSABIL IDADE

CIVIL

DA

CONT RAT ADA
I – A CONVENI ADA é responsável pela indenização de dano causado
ao paciente e aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados,
decorrentes de ato ou omissão v oluntária, negligência, imperícia ou
imprudência,

praticados

por

seus e mpregados,

profissionais

ou

prepostos, ficando assegurado à CONVENI ADA o direito de regresso.
II – A fiscalização ou o acompan ha mento da e xecu ção deste
convênio pelos órgãos competentes d o SUS não e xclui nem reduz a
responsabilidade

da

CONVENI ADA,

nos

ter mos

da

legislação

referente a convênios.
III – a responsabilidade de que trata esta cláusula estende -se aos
casos de danos causados por defeitos relativos à prestação de
serviços nos est ritos termos do art. 14 da Lei 8.078/90 (Código de
Defesa do Consu midor).

CLÁUSUL A SEXT A: DO VALOR
I - A SMS/Fundo, pagará mensalmente a CO NVENIADA, pelos
serviços efetivame nte prestados , a importância correspondente ao
nú mero de procedimentos mensais r ealizados, desde que autorizados
e aprovados pela SMS, nos ter mos do convênio e de acordo co m os
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valores constantes na Tabela Unificada do Siste ma Único de Saúde ,
e m vigor na data da assinatura deste convênio;
II - Fica estabelecido, de forma criteriosa, que os serviços objeto
deste convênio serão re munerados segundo a Tabela Unificada do
Siste ma Único de Saúde , vedada qualquer taxa ou co mple mento,
sendo que o valor abaixo estimado não caracteriza ne nhum tipo
de previsão de crédito , confor me descrito no it em aci ma;
III – Esti ma-se e m R$ _________ (e xt enso) os gastos mensais co m a
execução deste convênio.

CLÁUSUL A SÉT IMA – DOS RECURSOS ORÇAMENT ÁRIO S
I – As despesas do s serviços realizados por força deste convênio
correrão

no

presente

exercício

(.......... ..)

à

conta

de

dotação

interveniente

pagador

consignada no orçamento do Fundo Municipal de Saúde.
II

–

O

Ministério

da

Saúde

é

o

órgão

responsável pelo envio de recursos ao SMS/Fundo para o paga mento
dos

serviços

objeto

deste

convênio,

correspondentes

aos

procedimentos e valores incluídos na Tabela Unificada do Sistema
Único de Saúde .
III – Nos e xercícios futuros, as despesas correrão à conta das
dotações orça mentários da saúde.

CLÁUSUL A O IT AVA: DO REAJ UST E DO VALOR
I – Os valores estipulados na cláusula sexta, serão reajustados na
mesma proporção de índices e épocas dos reajustes concedidos na
Tabela Unificada do Sistema Único d e Saúde garantindo se mpre o
equilíbrio econômico -financeiro para cu mpri mento do convênio.
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Parágrafo único: Os reajustes indepen derão de termo aditivo, sendo,
necessário anotar no processo administrativo do SMS/Fundo a
origem e autorização do reajuste, be m co mo os respectivos cálculos.

CLÁUSUL A NO NA: DA REGUL AÇÃO, CONT ROLE, AVAL IAÇÃO,
AUDIT ORIA E F ISCAL IZ AÇÃO
I - A exe cução do p resente convênio será avaliada pelos órgãos
co mpetentes do SUS, mediante procedimentos de supervisão indireta
ou local, os quais observarão o cu mpri mento das cláusulas e
condições estabelecidas neste convênio, e de quaisquer outros
dados necessários à regulação, controle, avaliação e auditoria dos
serviços prestados.
II – Sob critérios definidos em nor ma tização comple mentar, poderá,
e m casos espe cíficos, ser realizada auditoria especializada.
III – Qualquer alteração, ou modificação que importe e m di minuiçã o
da capacidade operativa da CONVENI ADA poderá ense jar a revisão
das condições estipuladas.
IV – A fiscalização exercida pela SMS sobre os serviços ora
conveniados

não

exi mirá

a

CO NVENIADA

da

sua

plena

responsabilidade perante a SMS/Fundo ou para com os pa cientes e
terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do con vênio.
V – A CONVENIADA facilitará a SMS o aco mpanha mento e a
fiscalização

permanente

esclarecimentos

que

lhe

dos

serviços

e

forem solicitados

prestará
pelos

todos

servidores

os
da

SMS/Fundo designados para tal fim.
VI – A CO NVENIADA disponibilizará ao CONCEDENTE a agenda
diária e horários pré -estabelecidos e m que serão executados os
serviços, objeto do presente convênio, para a efetiva organização do
fluxo da prestação do serviço para aten dimento das necessidades
dos usuários do SUS;
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VII – A CONVENI ADA deverá guardar os docu mento s que co mprove m
a realização do objeto conveniado pelo período de 5 (cinco) anos.
VIII – Em qualquer hipótese é assegurado à CONVENI ADA a mplo
direito de defesa, nos termos da legislação pertinente ao assunto.

CLÁUSUL A DÉCIMA: DAS PENAL IDADES
A ocorrência de irregularidades, que impliquem descu mpri mento de
cláusula deste instrumento, poderá acarretar a imediata suspensão
do pagamento pela SMS/Fundo, be m co mo a resc isão do convênio,
independente da

adoção de

outras medidas ad ministrativas ou

judiciais cabíveis.

CLÁUSUL A DÉCIMA PRIMEIRA: DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
I – Fica estabelecida a possibilidade de denúncia do ajuste a
qualquer tempo, por qualquer das partes, bastando notificar com
antecedência míni ma de 60 (sessenta) dias.
II

–

Constitue m

motivos

para

rescisão

unilateral

do

presente

convênio, o não cumprimento de q uaisquer de suas cláusulas e
condições, bem co mo os motivos previstos na legislação referente a
convênios.
III – A CONVENI ADA reconhece desd e já os direitos da SMS/Fundo
e m caso de rescisão ad ministrativa prevista na legislação;
IV – Em caso de rescisão, se a interrupções das atividades em
anda mento puder causar pre juízo à população, será observado o
prazo de 120 (cento e vinte) dias para ocorrer à rescisão.

CLAÚSUL A DÉCIMA SEGUNDA: DAS DISPO SIÇÕ ES G ERAIS
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I – O convênio de um prestador de serviço poderá ser, a qualquer
te mpo, alterada, suspensa ou cancelada, se o convênio deixar de
satisfazer os in teresses da Ad ministração Pública Municipal ou as
nor mas do Siste ma Único de Saúde.
II - O presente convênio está vinculado aos ter mos do Edital nº.
00X/2010/SMS.
III - Aplica-se ao presente convênio, nas partes omissas, a legislação
pertinente em vigor.
IV - As partes elege m o Foro Co marca de Ita jaí , para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente convênio, renunciando a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
Por estare m justas e conveniadas, as partes, fir ma m o presente
ter mo e m 02 (duas) v ias de igual teor e forma para que surtam seus
efeitos, na presença de duas teste mun has.
Município de Itajaí,____ de __________ de _______.
________________________

_________________________

Responsável pela Instituição

Secretári o Municipal de Saúde

TESTEMUNHAS:
_________________________
CPF:
_________________________
CPF:
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ANEXO III
PLANO OPERAT IVO
CONT RAT UAL IZ AÇÃO CO M PREST ADORES DE SERVIÇOS DE
SAÚDE CO M OU SEM F INS LUCRAT IVOS

Instituição:
Município: IT AJ AÍ
Nº do Contrato/Co nvênio:

Este Plano Operativo é parte integrante do contrato/convênio, um
instrumento no qual são apresentadas as ações, os serviços, as
atividades, as metas quantitativas e qualitativas e os indicadores
pactuados entre o gestor dos recurso s e o prestador de serviços de
saúde.
1. AT ENÇÃO À SAÚDE
1.1. Porta de ent rada:
(Neste item será de monstrado co mo será regulado o serviço, bem
co mo o fluxo de en ca minha mento)
1.2. Garantia de assistência:
(Neste item será de monstrad o a for ma, be m co mo os protocolos de
atendimento da instituição para a garantia de acesso aos serviços)
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Procedime ntos básicos

Meta mês

T OT AL

Recurso
financei ro

00

0000000

00

0000000

00

0000000
000

00000000

1.2.1. Indicador:
a. Percentual de alcance das meta s de consultas/procedimentos
básicos:
000%

b. Percentual de pacientes usuários do SUS que fica m na lista de
espera aguardando leito:
000%

1.3. Pactuação:
1. O Município de Itajaí através da Secretaria de Saúde/Fundo
Municipal de Saúde repassará mensalmente a i mportância de R$
________________

(............................................ .)

confor me

contrato/convênio a ser celebrado neste exercício financeiro.
1.4. T ipos de internações:
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Internações - tipo

Recurso Financei ro

Totais

Média de

Nº de

Permanê ncia

Leitos

0000000

00

000

0000000

00

000

0000000

00

000

1.4.1. Indicadores
Percentual por tipo de internações realizadas:
Perce ntual *

Especialidade

00%
00%

a. T axa de ocupação de leitos:
Meta: manter a ta xa média de ocupação entre 00% e 00%

2.

COMISSÕ ES

QUE

DEVERÃO

SER,

OBRIG AT ORIAMENT E,

AT UANT ES NA INST IT UIÇÃO:
2.1. Comissão de Revisão de Óbitos
2.1.1. Apresentação mensal de relatório à Secretaria Municipal de
Saúde co m análise dos óbitos ocorridos e medidas ad otadas;
2.1.2. Outras atividades definidas pelo Gestor dos Recursos.
2.2. Comissão de Revisão de Pront uários
2.2.1.

Apresentação

tri mestral

de

relatório,

contendo

itens

relacionados à organização dos prontuários e a qualidade dos
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registros, conforme nor ma s previstas no âmbito do Siste ma Único de
Saúde.
2.3. HUMANIZ A SUS
2.3.1. Impleme ntação da Política de Humanização:
a. Estabelecer u ma equipe multiprofissional de referência;
b. Manter canal de co municação entre a instituição, usuários,
trabalhadores e G estor dos Recursos, co m siste mática de respostas
e divulgação dos resultados alcançados;
c. Co mpro meti mento por parte da instituição de forma a garantir
infra-estrutura
segurança,

física

conforto

de
e

espaço
be m

e

estar

equipamentos
do

usuário

adequados

do

SUS

e

à

dos

profissionais de saúde.
2.3.2 Indicador:
a. Percentual de imple mentação do pr ojeto.
000%

2.4. Ali me ntação
2.4.1.

Capacitar

os

profissionais

que

trabalham

na

área

da

alimentação junto a instituição;
2.4.2.

Esti mular práticas alimentares e estilo de vida saudável.

2.5. Desenvol vime nto Profissional
2.5.1. Desenvolver u ma política de Educação Per manente para os
trabalhadores da instituição visando o desenvolvimento profissional e
o

fortalecimento

do

trabalho

multiprofissional,

bem

co mo,

a

diminuição da seg mentação do trab alho, implantando o cuidado
integral.
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2.6. Gestão
2.6.1. Desenvolver protocolos de atendimento;
2.6.2.Aplicação

de

ferramentas

gerenciais

que

induzam

a

qualificação gerencial e de otimização de custos;
2.6.3. Apresentar mensal mente r elatório de dese mpenho das meta s
estabelecidas neste Plano Operativo e ações apontadas no referido
contrato/convênio;
2.6.4.I mplantação de linhas de cuidado multidisciplinar nas seguintes
áreas: .......................
Município de Itajaí, ....... de .... .......... de .................

Diretor da i nstituição

Se cretário (a) Municipal de Saúde
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