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PROCESSO: 5646/2020

ASSUNTO: Analise do Instrumento do Convénio para Implantacfio do Centro de
Atendimento do Covid-19

, x.)

Senhor Diretor do DEA A ”I
I};- o

Trata-se de demanda solicitada peléx DEA. para instruir o Processo n°5646/2020,

baseada na anélise ao teor do instrumento de Coasénio que tern por objeto a implantacfio do

Centro de Atendimento para o enfrentamento ao COVID-19.

Nesse sentido, ao examinar o documento 'constatamos que alguns pontos da redaqao,

por n50 demonstrarem nexo contextual, carecem de reparos tanto para alteracoes, quanto

para supressoes, nos seguintes termos:

ITENS ALTERADOS EM RELAQAO AO TEXTO ANALISADO:

2.1. A Convenente promovera' aco'es de combate d pandemia do novo
corona virus, tendo comofinalidade o acolhimento inicial dos pacientes
com indlcios de sintomas espectficos, a classificacdo do caso e o seu
referenciamento, nos termos estabelecidos pelos protocolos vigentes.

2.2. A Convenente se encarregara’ do gerenciamento das aco'es,
contrataciio de profissionais e aquisiciio de insumos essenciais para a
execuca'o das atividades.

3.4. Garantir, através de cronograma, as manutenco'es preventivas e
corretivas de todos os equipamentos e utensilios disponibilizados, assim
como (is instalaco'es do Centro de Atendimento;

3.5. Atender de imediato as solicitaco'es e/ou determinacdes especificas
do Departamento Municipal de Safide, tais como: novas recomendaco'es
e diretrizes expedidas pelas autoridades sanitdrias do Sistema Unico de
Sadde e demais instruco'es correlatas;

3.7. Implantar em parceria com 0 Departamento Municipal de Sulfide,
em conformidade com as diretrizes determinadas pelas autoridades
sanita'rias do Sistema Unico de Sadde, as rotinas administrativas de
funcionamento, protocolos atualizados e assinados pelo Diretor
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Responsa’vel Te’cnico. As rotinas devem abordar os processos
relacionados a‘ assisténcia, contemplando os aspectos organizacionais,
operacionais e técnicos;

q :3 3.11. Manter equipe completa, sendo que nos casos de afastamentos
| tempora'rios, desligamentos volunta'rios ou involunta’rios as reposicb'es

deverdo ocorrer no prazo mdximo de 3 (tré‘s) dias, independente de
solicitacdo pela CONCEDENTE; — - '

g] ‘ 3.14. Publicar, no prazo mdximo de 10 (dez) dias, a partir da assinatura
do Convé‘nio, o regulamento pro’prio que tratara’ dos procedimentos de
contrataca‘o de recursos humanos e de servicos; . A.

. 4’: 3.15. Executor, bimestralmente, a avaliaciio de desempenho dos .
' olaboradores;

,5 140 3.42. Desenvolver acoes de Educaca'o Permanente, em parceria com 0
Departamento Municipal de Saude, proporcionando capacitacoes
espectfficas relacionadas as atividades executadas no Centro de
Atendimento; L4

3H?) 3.45. Responsabilizar-sepela indenizaca'o de dano decorrente de acdo ou
omissa’o volunta'ria, ou de negligé‘ncia, impericia ou imprudéncia, que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a paciente, aos o'rga'os do SUS
e a terceiros a estes vinculados, bem como aos bens publicos sob sua
guarda, assegurando-se o direito de defesa e aplicaciio depunicao contra
o responsa'vel nos casos de dolo ou culpa, sem prejut'zo da aplicaca‘o das
demais sancoes cabt’veis; '/

6.4. : .
a) OS valores previstos neste convé'nio serdo revistos sempre a partir do
primeiro dia do mé‘s em que entrar em vigor a convencao coletiva de
trabalho da categoria, mediante requerimento da CONVENENTE, que
demonstre a efetiva necessidade de repactuaca'o dos valores ajustados;

8.2. A Comissdo de Avaliacdo, nomeada pelo Chefe do Executivo
procedera’ a avaliacdo mensal do desempenho das atividades e resultados
obtidos pela CONVENENTE, elaborando relato’rio conclusivo que
deverd ser encaminhado ao Chefe do Executivo e a Direcao do
Departamento Municipal de Saude, a quem cabera' adotar as
provide‘ncias cabiveis em relacdo aos apontamentos relatados; ’v A

8.3. L ’
b) Poderao ser realizadas visitas “in loco” com o objetivo de acompanhar
os demais requisitos deste Convé‘nio na‘o alcancados pelos indicadores
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ITENS QUE DEVERAO SER SUPRIMIDOS DO TEXTO ANALISADO:

3.8. Implantar as Comissoes do Etiea, Prontudrios e outras que
porventura sejam solicitadas pela CONCEDENTE;

3.12. Manter equipe completa, sendo que nos casos de afastamento
tempordrio, a reposicdo deverti ocorrer no prazo ma’ximo de 48 horas,
independente de solicitacao pela CONCEDENTE;

4.6. Promover, sefor o caso, a cessao de servidores pdblicos para a
CONVENENTE, nos termos da legislaga'ofederal, mediante
autorizaca'o governamental e observando-se o interesse pdblico;

8.4. Em hipdtese nenhuma o cumprimento das metas propostas neste
Convé‘nio eximira’ a CONVENENTE da obrigacfi'o de atingir os
resultados dos indicadores oriundos das demais esferas de governo, tais
como: SISPACTO, Termo de Compromisso de Gestiio, Programaca‘o
Anual de Sadde, PMAQ, Sorria S60 Paulo e outros que porventura
vierem a ser pactuados;

Diante disso, solicitamos que seja determinado ao setor competente que proceda a
adequaoéio do instrumento de Convénio, tendo como parimetro as alteraooes ora
apresentadas.

De outro lado, é oportuno informar que o documento traz consigo um apontamento,
oriundo do Parecer Juridico, a respeito da necessidade de se adequar formalmente o
instrumento aos padroes dos demais Convénios, tais como: Subdivisoes, Nfimeros arébicos

e Subitens, o que ao nosso ver deveré ser providenciado pelo servioo competente.
Por fim, informamos que no item 5.1, que trata da vigéncia do Convénio, n50 consta

a data de inicio e do térrnino da parceria. Z
‘ / ‘.
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