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Retificação nº 001
Edital de Chamamento Público 001/2020 – SDAS (Republicação)

O Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais previstas no
artigo 261, capitulo VIII da Lei Orgânica de Guarulhos, e no artigo 31, Seção VI da Lei Municipal nº 7.550 de
19 de abril de 2017, na qualidade de gestor da Política de Assistência Social no Município de Guarulhos, tendo
em vista a publicação do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS (Republicação), e considerando o
constante do Processo Administrativo nº 72.622/2019,
RESOLVE:

Art. 1º.  Fica  retificado  o Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS (Republicação), passando a
vigorar com a seguinte redação:
“O Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social,  TORNA PÚBLICO,  para conhecimento  das Organizações da Sociedade Civil  interessadas,  que
realizará seleção de OSC, nos termos disciplinados pelo presente Edital, com fundamento na Lei Federal nº
13.019/2014,  alterada  pela  Lei  Federal  n°  13.204/2015,  para  a  execução  de  serviço  de  Serviço  de
Acolhimento Institucional – Modalidade “Comunidade Terapêutica de Interesse Social”, especializada
no atendimento a pessoas dependentes químicos de álcool e outras drogas, para pessoas com 18 (dezoito)
anos ou mais, do sexo masculino, de acordo com o constante do Processo Administrativo nº 72.622/2019.
(...)
1.1. O presente edital objetiva a implementação e execução indireta, por Organização da Sociedade Civil
(OSC), de Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade “Comunidade Terapêutica de Interesse Social”
especializada no atendimento das pessoas dependentes químicos de álcool e outras drogas, em regime de
acolhimento  institucional,  para  pessoas  com  18  (dezoito)  anos  ou  mais,  do  sexo masculino,  com  o
fornecimento mínimo de 30 (trinta) vagas, número que poderá ser ampliado para 50 (cinquenta) vagas
a partir do segundo ano de vigência do termo, a ser executado em espaço pertencente à Prefeitura de
Guarulhos, situado à Rua Particular, 635 – Nova Ponte Alta – Guarulhos (SP) – CEP 07179-494.
(...)
3.1. A Organização da Sociedade Civil selecionada através do presente certame obrigar-se-á a:
a) Manter regime de acolhimento institucional por 24 horas ininterruptas durante o período de atendimento;
b) Manter equipe multidisciplinar 24 horas por dia;
c)  Possuir  condições  de  prestar  atendimento  pós-crise/surto,  oferecendo condições  ao  usuário  que  se
mantenha fora da tutela da unidade para prosseguimento do atendimento nos CAPS e/ou ambulatórios;
d) Prestar assistência clínica e médica sempre que necessária;
e) Garantir a troca de informações entre outros integrantes da unidade e a Comissão Técnica;
f) Promover a orientação multiprofissional à família do atendido;
g) Sujeitar-se à fiscalização dos serviços realizados pela Comissão Técnica;
h) Garantir à pessoa o direito de desistência, exceto nos casos de acolhimento institucional involuntário ou
compulsório,  sem  qualquer  tipo  de  constrangimento,  devendo  tal  fato,  se  ocorrer,  ser  imediatamente
comunicado à Administração Municipal e à família do atendido, respeitando a legislação vigente;
i)  Comunicar imediatamente à Administração Pública e à família do atendido eventual caso de fuga ou
evasão;
j) Atender à solicitação de acolhimento institucional, a cargo da equipe técnica da Administração Municipal, no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis;
k)  Promover,  sempre  que  necessário,  a  adequada  remoção  do  atendido,  quando de  intercorrências
médicas;
l) Fornecer relatórios sobre o desenvolvimento do atendimento, conforme solicitação da equipe técnica da
Administração Municipal;
m) Fazer solicitação à equipe técnica da Administração Municipal, quando for necessária a prorrogação do
acolhimento institucional de qualquer atendido, com prazo de 30 (trinta) dias antes do vencimento, colocando
anexo pedido médico comunicando a necessidade.
(...)
8.1. A contrapartida a ser fornecida pela Administração Pública à OSC selecionada através do certame
disciplinado no presente Edital será a permissão de uso do espaço público citado ao item 1.1 da Cláusula
Primeira, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 7.281/2014, ficando a cargo da OSC selecionada a
adequação do espaço para a execução dos serviços objeto do presente Edital, bem como a obtenção de
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária, CNAE, Alvará de funcionamento
municipal, etc.
8.2.  A OSC selecionada  deverá  utilizar,  ao  menos,  60% (sessenta  por  cento)  da  área  cedida  para  a
execução dos serviços aos quais aludem este Edital, podendo explorar os outros 40% (quarenta por cento)
para outras finalidades, na forma da Lei.
(...)
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9.2 – Em nenhuma hipótese poderá a credenciada cobrar diretamente dos beneficiários ocupantes das
vagas constantes do Acordo de Cooperação a ser celebrado, ou de seus familiares, qualquer valor relativo à
prestação do serviço.”

Art. 2º. O Anexo I do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS (Republicação) passa a vigorar com
a seguinte redação:
“1 – OBJETIVO
O presente edital objetiva a implementação e execução indireta, por Organização da Sociedade Civil (OSC),
de  Serviço  de  Acolhimento  Institucional  –  Modalidade  “Comunidade  Terapêutica  de  Interesse  Social”
especializada no atendimento das pessoas dependentes químicos de álcool e outras drogas, em regime de
acolhimento  institucional,  para  pessoas  com  18  (dezoito)  anos  ou  mais,  do  sexo masculino,  com  o
fornecimento mínimo de 30 (trinta) vagas, número que poderá ser ampliado para 50 (cinquenta) vagas
a partir do segundo ano de vigência do termo, a ser executado em espaço pertencente à Prefeitura de
Guarulhos, situado à Rua Particular, 635 – Nova Ponte Alta – Guarulhos (SP) – CEP 07179-494.
2 – JUSTIFICATIVA
A questão das drogas é um fenômeno social bastante complexo e multideterminado. Em todo o mundo, a
dependência química aparece como uma questão de difícil abordagem, configurando-se como epidemia e
requerendo esforços coletivos para o seu enfrentamento.
O uso indevido e abuso de substâncias psicoativas, sejam estas legais ou ilegais, têm desafiado Estado e
Sociedade,  no sentido  de identificar  novas  estratégias  de abordagem,  com o objetivo  de minimizar  os
impactos que a dependência química tem produzido no ponto de vista econômico e social.
Segundo o modelo psicossocial, os Serviços de Atenção à População com Transtornos Decorrentes do uso
ou Abuso de Substâncias Psicoativas, são Unidades que têm por função fornecer suporte e  atendimento
aos usuários de substâncias psicoativas, em ambiente protegido,  técnico e inserido no âmbito da ética
profissional.
Nesse modelo, a convivência entre os pares é o principal instrumento terapêutico que tem por finalidade
resgatar a cidadania desses usuários, por meio da reabilitação física, psicológica e da reinserção social.
3 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
3.1.  O acesso às vagas será através do fluxo da Central de Vagas, da Secretaria de Desenvolvimento e
Assistência Social;
3.2. Deverão ser plenamente observadas e atendidas as normativas, determinações e orientações da RDC
ANVISA nº 29/2011, bem como a publicação “Comunidade Terapêutica 2020 – Manual para instalação e
funcionamento do serviço no Estado de São Paulo”, publicada pelo Governo do Estado de São Paulo;
3.3. O principal instrumento terapêutico a ser utilizado para o  atendimento das pessoas com transtornos
decorrentes de uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas deverá ser a convivência entre os
pares;
(...)
3.7.  Em  caso  de  abandono  do  atendimento em  Serviço  de  Acolhimento  Institucional  –  Modalidade
“Comunidade Terapêutica de Interesse Social”, o atendido será reconduzido à fila de espera, dando sempre
prioridade aos casos novos;
3.8. Atendidos do Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade “Comunidade Terapêutica de Interesse
Social” deverão utilizar-se, sempre que necessário, do Serviço de Saúde do Município, sendo o transporte
de responsabilidade da OSC;
(...)
3.10. Cada atendido deverá possuir ficha individual, bem como Plano Individual de Atendimento (PIA) em
que  se  registre  periodicamente  o  atendimento  dispensado,  bem  como  as  eventuais  intercorrências
observadas, que deverão contemplar itens como:
3.10.1. Horário do despertar;
3.10.2. Atividade física e desportiva;
3.10.3. Atividade lúdico-terapêutica variada;
3.10.4. Atendimento em grupo e individual;
3.10.5. Atividade que promova o conhecimento sobre a dependência de substâncias psicoativas;
3.10.6. Atividade que promova o desenvolvimento interior;
3.10.7. Registro de necessidade de atendimento médico, quando houver;
3.10.8. Atendimento em grupo coordenado por membro da equipe;
3.10.9. Participação na rotina de limpeza, organização, cozinha, horta, e outros;
3.10.10. Atividades de estudos para alfabetização e profissionalização;
3.10.11. Atendimento à família durante o período de atendimento.
3.10.12. Tempo previsto de permanência do atendido na instituição; e
3.10.13. Atividades visando à reinserção social do atendido;
3.11.  As  informações  constantes  nas  fichas  individuais  e  nos  PIAs  devem  permanecer  acessíveis  ao
atendido e aos seus responsáveis;
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3.12.  A instituição  deve  possuir  mecanismos de encaminhamento à  rede  de saúde dos atendidos  que
apresentarem intercorrências clínicas decorrentes ou associadas ao uso ou privação de SPA, como também
para os casos em que apresentarem outros agravos à saúde;
3.13.  A instituição deve manter  recursos humanos em período integral,  em número compatível  com as
atividades desenvolvidas, observando a equipe mínima:

Função Quantidade Carga Horária Requisitos

Coordenador (a) 1 40 h Nível superior completo na área social e/ou de
saúde

Enfermeiro (a) 1 40 h Nível superior completo em Enfermagem e
registro em conselho de classe

Cuidador (a) 6 12 x 36 Nível médio completo, preferencialmente com
formação técnica na área de saúde

Auxiliar de cuidador (a) 6 12 x 36 Nível médio completo

(...)
3.16. A instituição deve possuir os seguintes ambientes:
3.16.1. Alojamento 
3.16.1.1. Quarto coletivo (máximo de 4 atendidos por quarto) com acomodações e espaço para guarda de
roupas e de pertences com dimensionamento compatível  com o número de atendidos e com área que
permita livre circulação; e
3.16.1.2. Banheiro para atendidos dotado de bacia, lavatório e chuveiro com dimensionamento compatível
com o número de atendidos;
(...)
3.16.3. Setor administrativo:
3.16.3.1. Sala de acolhimento de atendidos, familiares e visitantes;
3.16.3.2. Sala administrativa;
3.16.3.3. Área para arquivo dos prontuários dos atendidos; e
3.16.3.4. Sanitários para funcionários (ambos os sexos);
(...)
3.17. Deverão ser adotadas medidas que promovam a acessibilidade a pessoas com deficiência;
3.18. Todas as portas dos ambientes de uso dos atendidos devem ser instaladas com travamento simples,
sem o uso de trancas ou chaves;
3.19. A admissão será feita mediante prévia avaliação diagnóstica, cujos dados deverão constar na ficha do
atendido, ficando vedada a admissão de pessoas cuja situação requeira a prestação de serviços de saúde
não disponibilizados pela instituição;
3.20. Cabe a profissional habilitado da instituição a responsabilidade pelos medicamentos em uso pelos
atendidos, sendo vedado o estoque de medicamentos sem prescrição médica;
3.21. A instituição deve explicitar em suas normas e rotinas o tempo máximo de permanência do atendido
na instituição, devendo ter plano de readaptação e inclusão social para o usuário no final do atendimento;
3.22. No processo de admissão do atendido, a instituição deve garantir:
(...)
3.22.2. Orientação clara ao usuário e seu responsável sobre as normas e rotinas da instituição, incluindo
critérios  relativos  a  visitas  e  comunicação com familiares e  amigos,  devendo a pessoa a  ser  admitida
declarar por escrito sua concordância;
3.22.3. A possibilidade de interromper o  atendimento a qualquer momento, resguardadas as exceções de
risco imediato de vida para si e ou para terceiros ou de intoxicação por substâncias psicoativas, avaliadas e
documentadas por profissional médico;
(...)
3.23. Durante a permanência do atendido, a instituição deve garantir:
(...)
3.23.2. A observância do direito à cidadania do atendido;
(...)
3.23.5. A manutenção de  atendimento de saúde do atendido, seja através de equipe profissional própria,
seja através de articulação com a rede de Saúde;
3.24. A instituição deve definir e adotar critérios quanto às diversas modalidades de término do atendimento,
devendo registrar na ficha individual do atendido e comunicar a família ou responsável qualquer umas das
ocorrências, bem como o Serviço de Saúde Mental, quais sejam:
3.24.1. Alta médica;
3.24.2. Desistência;
3.24.3. Desligamento administrativo; e
3.24.4. Evasão;
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3.25. A instituição deve indicar os serviços de atenção integral à saúde disponíveis para os atendidos, sejam
eles públicos ou privados.”

Art. 3º. O Anexo III do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS (Republicação) passa a vigorar
com a seguinte redação:
“(...)
I  –  DO OBJETO:  Implementação e execução indireta,  por  Organização  da Sociedade Civil  (OSC),  de
Serviço  de  Acolhimento  Institucional  –  Modalidade  “Comunidade  Terapêutica  de  Interesse  Social”
especializada no atendimento das pessoas dependentes químicos de álcool e outras drogas, em regime de
acolhimento  institucional,  para  pessoas  com  18  (dezoito)  anos  ou  mais,  do  sexo masculino,  com  o
fornecimento mínimo de 30 (trinta) vagas, número que poderá ser ampliado para 50 (cinquenta) vagas a
partir  do  segundo ano de vigência  do termo,  a  ser  executado  em espaço  pertencente à  Prefeitura  de
Guarulhos, situado à Rua Particular, 635 – Nova Ponte Alta – Guarulhos (SP) – CEP 07179-494.
1.1.  O  atendimento será  destinado  aos  munícipes,  de  acordo  com  os  critérios  estabelecidos  pela
Administração Municipal, sob o regime de acolhimento institucional, por período pré-definido, renovável, se
necessário, após avaliação da equipe interdisciplinar das clínicas referenciadas e do Serviço.
(...)
III – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
(…)
a) Prestar, por meio de seu corpo técnico, todo o atendimento conforme proposta apresentada, vedada a
terceirização, salvo no caso de exames laboratoriais ou outro procedimento clínico subsidiário inerente à
terapêutica adotada;
b) Manter regime de acolhimento institucional por 24 horas ininterruptas durante o período de atendimento;
(...)
k) Garantir à pessoa em atendimento o direito de desistência, exceto nos casos de acolhimento institucional
involuntário  ou  compulsório,  sem  qualquer  tipo  de  constrangimento,  devendo  tal  fato,  se  ocorrer,  ser
imediatamente comunicado à Administração Municipal e à família do atendido;
(...)
o) Fornecer relatórios sobre o desenvolvimento do atendimento, conforme solicitação da equipe técnica da
Administração Municipal;
(...)
q) Em hipótese alguma, cobrar qualquer valor, de qualquer natureza, diretamente do atendido, ocupante das
vagas fornecidas através da celebração do presente instrumento, ou de seus familiares, nem exigir que o
atendido, ou seus familiares, assinem fatura ou guia de atendimento em branco;
r) Submeter-se à fiscalização e acompanhamento realizado pelo MUNICÍPIO para averiguar a evolução do
atendimento, o cumprimento das obrigações pactuadas, a manutenção das informações prestadas, quando do
credenciamento,  referentes  ao  perfil  da  clínica,  suas  especialidades  de  atendimento,  quadro  clínico  e
acomodações;
(...)
VII – DA CONTRAPARTIDA
7.1. A contrapartida a ser fornecida pela Administração Pública à OSC selecionada através do certame
disciplinado no presente Edital será a cessão de uso do espaço público citado ao item 1.1 da Cláusula
Primeira, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 7.281/2014, ficando a cargo da OSC selecionada a
adequação do espaço para a execução dos serviços objeto do presente Edital, bem como a obtenção de
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária, CNAE, Alvará de funcionamento
municipal, etc.
7.2. A OSC selecionada deverá utilizar, ao menos, 60% (sessenta por cento) da área cedida para a execução
dos serviços aos quais aludem este Edital, podendo explorar os outros 40% (quarenta por cento) para outras
finalidades, na forma da Lei.”

Art. 4º. Os demais artigos do Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS (Republicação), bem como
seus anexos, seguem em vigor conforme anteriormente publicado.

Guarulhos (SP), 5 de agosto de 2020.

ALEX VITERALE DE SOUSA
Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social
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