COMPETÊNCIAS PREVISTAS NO CONTRATO DE GESTÃO
EMERGENCIAL Nº 033/2020
O Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde – INTS, Organização Social responsável pelo
gerenciamento e execução das atividades da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO –
UPA II – 24 HORAS - DRA CORASI ALVES DE ANDRADE, possui o compromisso de cumprir
as disposições dispostas no Contrato de Gestão em referência, dentre as competências
destinadas à Contratada podemos destacar a Cláusula Segunda que assim estabelece:

São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA:

2.1. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além daquelas
constantes das especificações técnicas nos Anexos e das estabelecidas na legislação
referente ao SUS, bem como nos diplomas Municipal, Estadual e Federal que regem a
presente contratação, as seguintes obrigações:
2.1.1. Prestar serviços de saúde que estão especificados no Termo de Referência –
ANEXO I, prestação de serviços à população usuária do SUS – Sistema Único de Saúde,
de acordo com o estabelecido neste CONTRATO DE GESTÃO.
2.1.2. Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS, na UNIDADE DE PRONTO
ATENDIMENTO – UPA II 24 HORAS – DRA. CORASI ALVES DE ANDRADE, cujo uso lhe for
permitido.
2.1.3. Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação do
local de residência dos pacientes referenciados para atendimento, registrando o
município de residência dos mesmos e, para os residentes em Mogi das Cruzes a unidade
referenciadora.
2.1.4. Responsabilizar-se pela restituição de valores de glosa (glosa é todo desconto
efetuado que não coincide com os acordos e as regras firmados no CONTRATO DE
GESTÃO) à CONTRATANTE, por inconformidades apuradas nas prestações de contas
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mensais, ou descumprimento e/ou cumprimento parcial dos objetos contratualizados,
bem como pela indenização de dano decorrente de ação, omissão voluntária,
negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
pacientes, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens
públicos móveis e imóveis objetos do Termo de Permissão de Uso – ANEXO III,
assegurando-se o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa,
sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.
2.1.4.1. A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos
causados por falhas relativas à prestação dos serviços.
2.1.5. Restituir, em caso de desqualificação ou extinção, ao Poder Público, o saldo dos
recursos líquidos resultantes dos valores dele recebido.
2.1.6. Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em
conformidade com o disposto nos respectivos Termos de Permissão de Uso – ANEXO III,
até sua restituição ao Poder Público.
2.1.6.1. A permissão de uso, referida no item anterior, deverá observar as condições
estabelecidas na Lei Municipal nº 6.283, de 11 de setembro de 2.009 e suas atualizações.
2.1.6.2. Comunicar à instância responsável do Município todas as aquisições de bens
móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua ocorrência.
2.1.6.3. Transferir, integralmente, à CONTRATANTE, em caso de desqualificação ou
extinção da Organização Social, o patrimônio, os legados ou doações que lhe foram
destinados, cujo uso lhe fora permitido.
2.1.6.4. Cabe, ainda, a CONTRATADA fazer inventário e tombamentos dos bens cedidos
para uso, a fim de confrontar com o apresentado pela SMS.
2.1.7. Proceder às adaptações das normas do Estatuto conforme disposto na Lei
Municipal nº 6.283, de 11 de setembro de 2.009 e suas atualizações.
2.1.8. Contratar profissionais conforme legislação vigente para a execução das
atividades assistências previstas neste CONTRATO DE GESTÃO, responsabilizando-se
pelos encargos trabalhistas de rescisões, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do objeto desta avença e sempre que necessário, por
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contratação de Serviços de Terceiros para continuidade do atendimento aos usuários do
SUS – Sistema Único de Saúde.
2.1.9. A CONTRATADA será responsável, pela imperícia, por falhas técnicas, pela falta de
higidez financeira, por prejuízos causados, bem como pelos encargos trabalhistas de
rescisões, previdenciários, fiscais e comerciais, dos terceiros por ela contratados para a
execução de serviços deste CONTRATO DE GESTÃO.
2.1.10. Instalar, na unidade objeto deste CONTRATO DE GESTÃO, "Serviço de
Atendimento ao Usuário", por meio de OUVIDORIA, devendo encaminhar à Secretaria
Municipal de Saúde – SMS relatório mensal de suas atividades, conforme o disposto nos
Anexos deste CONTRATO DE GESTÃO.
2.1.11. Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumentais
necessários para a realização dos serviços contratados.
2.1.12. Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde, cujo uso lhe fora
permitido, com os padrões definidos pela CONTRATANTE.
2.1.13. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu
representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste
CONTRATO DE GESTÃO.
2.1.14. Manter atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo
prazo mínimo de 05 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei.
2.1.15. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de
Experimentação, exceto nos casos de consentimento informado, devidamente aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa Consentida, com a expressa manifestação de
consentimento do paciente ou de seu representante legal, por meio de termo de
responsabilidade pelo tratamento a que será submetido.
2.1.16. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário,
mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços.
2.1.17. Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como
Organização Social de Saúde e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição.
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2.1.18. Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas
alegadas, quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto
neste CONTRATO DE GESTÃO.
2.1.19. Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços
oferecidos.
2.1.20. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de
saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal.
2.1.21. Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes.
2.1.22. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente
por ministro de qualquer culto religioso, de acordo com a Lei Federal nº 9.982, de 14 de
julho de 2.000.
2.1.23. A CONTRATADA deverá implantar e implementar Serviços estabelecidos no
Termo de Referência – ANEXO I deste CONTRATO DE GESTÃO.
2.1.24. Deverá ser fornecido relatório de atendimento prestado ao paciente atendido e
submetido à observação clínica, por ocasião de sua saída; e, nos casos de atendimento
seguido de transferência, da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA II - 24 HORAS,
do qual devem constar, no mínimo, os seguintes dados: a) Nome do paciente; b) Nome
da unidade de atendimento; c) Localização UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA
II - 24 HORAS – DRA CORASI ALVES DE ANDRADE, Avenida Kaoru Hiramatsu, 2390,
Oropó, Mogi das Cruzes – SP; d) Motivo do Atendimento; e) Data da admissão e data da
alta (se for o caso); f) Procedimentos realizados e tipo de materiais empregados (se for
o caso); g) O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: “Esta
conta será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições
sociais”.
2.1.24.1. Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda
via do relatório a que se refere esta cláusula, arquivando-a no prontuário do paciente,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, observando-se as exceções previstas em lei.
2.1.25. Em se tratando de serviço de observação, assegurar a presença de um
acompanhante, em tempo integral, no caso de: crianças, adolescentes e idosos.
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2.1.26. Limitar suas despesas com o pagamento de remuneração e vantagens de
qualquer natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das Organizações
Sociais de Saúde até 70% (setenta por cento) do valor global das despesas de custeio da
respectiva unidade.
2.1.27. A remuneração e vantagens de qualquer natureza a serem percebidos pelos
dirigentes e empregados da CONTRATADA não poderão exceder ao salário do Chefe do
Poder Executivo e os níveis de remuneração praticados na rede privada de saúde,
observando-se a média de valores praticados por instituições de mesmo porte e
semelhante complexidade da unidade objeto deste CONTRATO DE GESTÃO,
remuneração esta, baseada em indicadores específicos divulgados por entidades
especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado.
2.1.28. A CONTRATADA assegura dar preferência na recontratação dos empregados que
atualmente estão vinculados à entidade que gerencia o equipamento público e
trabalham no desenvolvimento das atividades por meio do CONTRATO DE GESTÃO nº
131/2.019.
2.1.28.1. A não observância da obrigação que se refere o item anterior deverá conter a
justificativa pertinente e os motivos que impossibilitaram a recontratação dos
empregados.
2.1.29. Considerando-se as Leis reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação
e as disposições das Instruções Consolidadas do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo (Comunicado SDG nº 016/2018, e instruções atualizadas posteriores que
porventura forem emanadas), a CONTRATADA, destinatária de recursos públicos, deve
cumprir os dispositivos legais relativos à transparência de seus atos, necessitando
divulgar pela via eletrônica, todas as informações sobre suas atividades e resultados,
incluindo: a) Estatuto social atualizado; b) Termos de Ajustes; c) Termos Aditivos; d)
Plano de Trabalho; e) Relação nominal dos dirigentes e dos empregados, com
respectivos cargos ou função e remuneração; f) Lista de prestadores de serviços
(Pessoas Físicas e Jurídicas) e respectivos valores pagos; g) Remuneração individualizada
dos dirigentes e empregados com os respectivos nomes, cargos ou funções; h) Balanços
e Demonstrativos contábeis; i) Relatórios físico-financeiros de acompanhamento; j)
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Manual de regulamento de compras; k) Manual de contratação de pessoal; l) Manual de
contratação de Serviço de Terceiros; m) Execução orçamentária e financeira; n)
Publicação de Relatório Anual de Atividades, em atendimento aos artigos 117, VII,
alíneas “A” e “B”, XV e XVII, VI da Instrução do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
nº 02/2.016, e artigos 2º, I, alínea “F”, e 8º, §1º da Lei Federal nº 9.637, de 15 de maio
de 1.998. 2.1.30. Considerando-se que o município é fiscalizado pelo Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, estando sujeito ao controle externo, contábil, financeiro,
orçamentário, operacional e patrimonial; devendo prestar contas a este órgão; e
considerando-se as eventuais diligências apontadas, com prazo ocasionalmente exíguo
para resposta; a CONTRATADA, destinatária de recursos públicos, tem o dever, quando
solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde – SMS de responder em tempo
determinado aos quesitos/ informações solicitadas; sendo considerada a data de
recebimento destes questionamentos por ofício, quando do envio deste documento por
meio de correio eletrônico.
2.1.31. Apresentar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos serviços, objeto do presente CONTRATO DE
GESTÃO.
2.1.32. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO – UPA II - 24 HORAS – DRA. CORASI ALVES DE ANDRADE,
disponibilizando a qualquer momento à CONTRATANTE e as auditorias do SUS, ou
Órgãos de Fiscalização, as fichas de atendimento dos usuários, assim como os demais
documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos serviços
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