
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2020 
 

CREDENCIAMENTO DE RESIDENCIAIS 
TERAPÊUTICOS, VISANDO A AQUISIÇÃO 
ATÉ 10 DE VAGAS PARA ATENDIMENTO 
ÀS NECESSIDDAES DO MUNICÍPIO DE 
PORTÃO/RS. 

 
O Município de Portão/RS, pessoa jurídica de direito público interno, representado neste ato por 
seu Prefeito Municipal, Sr. JOSÉ RENATO DAS CHAGAS, através da Comissão de Licitações, 
nomeada pela Portaria n° 28/2020, torna público para conhecimento dos interessados que está 
procedendo ao credenciamento de residenciais terapêuticos, visando o atendimento das 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. O credenciamento se dará a partir do dia 5 de 
Agosto de 2020, no horário das 9h às 13h, no Setor de Compras, sito à Rua 9 de Outubro, 229. 
Maiores informações poderão ser obtidas no Setor de Compras, pelo telefone (51) 3500-4200, 
Ramal 209, no horário das 9h às 16h. 
 
1 - DO OBJETO E VALORES A SEREM PAGOS: 
 
1.1 - O presente edital de Chamamento Público tem como objeto o credenciamento de Residenciais 
Terapêuticos, estabelecidas uma distância de deslocamento inferior a 1 hora da sede do Município, 
interessados na disponibilização de até 10 vagas para pacientes, de ambos os sexos, com grau de 
dependência I e II, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
observadas as exigências constantes do Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste 
instrumento. 
  
1.2 - O valor mensal a ser percebido pela Credenciada é de R$3.450,00 (Três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais), por vaga contratada pelo Município. 
  
1.3 - A fiscalização da utilização destas vagas se dará através de fiscal nomeado por Portaria pela 
Secretaria Municipal de Saúde. 
 
2 - CONDIÇÕES PARA O CREDENCIAMENTO: 
 
2.1 - As empresas interessadas no credenciamento deverão providenciar os seguintes documentos 
para habilitação: 
 
a) Contrato Social ou Declaração de Firma Individual com devido registro na Junta Comercial; 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
c) Prova de regularidade junto a Fazenda Federal, Estadual e do Município sede do credenciado; 
 
d) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS; 
 
e) Cópia do Alvará de Localização e Funcionamento, fornecido pela Prefeitura Municipal sede da 
licitante; 
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f) Cópia do Alvará de Funcionamento, fornecido pela Divisão de Vigilância Sanitária da Prefeitura 
Municipal; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br); 
 
h) Certidão Negativa de Falência e Concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, com 
emissão não superior a 30 dias da Sessão Pública; 
 
i) Declaração assinada pelo representante legal da licitante, sob as penas da lei, em cumprimento do 
disposto no inciso XXXIII, do Art. 7° da Constituição Federal, preferencialmente nos moldes do 
Anexo II; 
 
j) Relação nominal dos profissionais que compõem a equipe técnica com as respectivas cargas 
horárias, anexando: 
 
j.1) Cópia dos diplomas e títulos de especialidades (todos os recursos humanos); 
 
j.2) Cópia do CPF dos profissionais; 
 
j.3) Cópia dos Registros profissionais nos respectivos Conselhos (se houver); 
 
2.2 - No caso de estar isento de qualquer um desses documentos, ou tratando-se serviço novo, 
justificar o motivo com ato de reconhecimento do órgão competente; 
 
2.3 - Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, poderão ser 
apresentados em original, por processo de cópia autenticada por tabelião ou servidor do Município 
de Portão, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 
 
2.4 - Os documentos destinados a habilitação das interessadas serão recebidos pelo Município em 
envelope fechado, com a seguinte descrição: 
 
AO 
MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 04/2020 
ENVELOPE N° 01- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
NOME DA EMPRESA: ................................ 
 
3 - DO PROCEDIMENTO: 
 
3.1 - Recebido o envelope contendo os documentos de habilitação da interessada no 
credenciamento, a Comissão de Licitações fará a apreciação dos mesmos num prazo de até 5 dias, 
contados da data do recebimento através do protocolo geral do Município. 
 
3.2 - Após a fase de habilitação, a interessada no credenciamento será convocada para, no prazo de 
até cinco dias úteis, celebrar termo de credenciamento e assinatura do termo contratual. 
 
4 - DO PAGAMENTO: 
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4.1 - A Credenciada perceberá, mensalmente, o valor das vagas disponibilizadas, até o décimo 
quinto dia do mês subsequente da prestação dos serviços, devendo emitir a nota fiscal até o quinto 
dia útil de cada mês. 
 
4.2 - No corpo da nota fiscal a Credenciada observará o número e modalidade do processo 
licitatório (Chamamento Público n° ../2020), assim como, o número da conta bancária para o 
respectivo pagamento, o seu enquadramento fiscal atual (se optante do simples, em qual anexo se 
enquadra) e efetuar as retenções devidas. 
 
4.3 - A Credenciada perceberá o valor mediante a comprovação da execução dos serviços pelo 
órgão fiscalizador do Município. 
 
4.4 - Por ocasião do pagamento, a Credenciada deverá apresentar também, a Prova de Regularidade 
junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS e às Fazendas Federal, Estadual e 
Municipal, dentro de seus períodos de validade.  
 
4.5 - Para o efetivo pagamento, a Credenciada deverá apresentar junto com a nota fiscal de 
prestação de serviços, o relatório de frequência dos pacientes, devidamente carimbado e assinado, 
contendo as seguintes informações: 
 
a) Dados dos pacientes, contendo: 
 
a.1) Nome Completo; 
 
a.2) Idade; 
 
a.3) Cópia do documento de identidade; 
 
a.4) Endereço com telefone de contato de responsável familiar. 
 
4.6 - As despesas com a realização dos serviços objeto do presente edital correrão por conta da 
seguinte Dotação Orçamentária: 
 

NÚMERO SETOR SECRETARIA 
2818-333903953000000 Serviços de assistência social SEMSA 

 
4.7 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, 
incidirão juros de 0,5% ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 
 
5 - CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
 
5.1 - A interessada no credenciamento para acolhimento dos pacientes deverá estar estabelecida em 
uma distância de deslocamento inferior a 1 hora da sede do Município, possuir instalações 
adequadas, disponibilizar os profissionais, fornecer a alimentação e prestar atendimento em horário 
integral, diariamente.  
 
5.2 - Os serviços contratados junto ao estabelecimento credenciado serão prestados através de 
profissionais capacitados e qualificados. 
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5.3 - É de responsabilidade exclusiva e integral da Credenciada a utilização de pessoal para 
execução do objeto do contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais 
e comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese 
poderão ser transferidos para o Município. 
 
5.4 - Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos constantes da minuta de contrato que 
é parte integrante do presente edital de Chamamento Público. 
 

Portão/RS, 3 de Agosto de 2020. 
 
 
 
 
 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT) 
 
OBJETO: 
 

Contratação de até 10 (dez) vagas em Residencial Terapêutico, destinadas a 
pacientes de Tipo I e Tipo II, configurando como ponto de atenção do componente 
desinstitucionalização, sendo estratégicos no processo de desospitalização e reinserção social de 
pessoas longamente internadas nos hospitais psiquiátricos ou em hospitais de custódia, conforme 
descrito em Portaria sob n° 106/GM/MS, de 11 de Fevereiro de 2000, anexo ao presente Termo. 
Desde que esgotadas todas as possibilidades de convívio com familiares, mediante relatório 
emitido por técnico da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a) Estabelecer que o SRT se constitua nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidos pelas 
necessidades específicas de cuidado do morador, conforme descrito: 
 
- São definidas como tipo I moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em processo de 
desinstitucionalização. Esta modalidade de moradia deve acolher até 8 (oito) moradores; 
 
- São definidas como tipo II as modalidades de moradia destinadas àquelas pessoas com transtorno 
mental e acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu comprometimento 
físico, que necessitam de cuidados permanentes específicos. Este tipo de SRT deve acolher até 10 
(dez) moradores e contar com equipe mínima, conforme Portaria n° 106. 
 
b) O caráter fundamental do SRT é ser um espaço de moradia que garanta o convívio social, a 
reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a 
reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares. 
 
c) Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de 
referência que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial. 
 
d) O acompanhamento dos moradores da residência deve estar em consonância com os 
respectivos projetos terapêuticos individuais. 
 
e) O ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria n° 106/GM/MS, de 
2000. 
 
f) Cada módulo de residencial deverá contar com cuidadores e um profissional técnico em 
enfermagem. Para cada grupo de 10 (dez) moradores orienta-se que o RT seja composto por 5 
(cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional técnico em enfermagem diário. Esta 
equipe deve estar em consonância com a equipe técnica do serviço de referência. 
 
JUSTIFICATIVA: 
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A Portaria n° 3.090, de 23 de dezembro de 2011, estabelece que os Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRT), sejam definidos em tipo I e II. O MINISTRO DE ESTADO DA 
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição, e Considerando a Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental; 

 
Considerando a Lei n° 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-

reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações; 
 
Considerando a Portaria n° 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, que cria os 

Serviços Residenciais Terapêuticos no âmbito do SUS; 
 
Considerando as Portarias n° 52/GM/MS, e n° 53/GM/MS, de 20 de janeiro de 

2004, que estabelecem a redução progressiva dos leitos nos hospitais psiquiátricos do país; 
 
Considerando que os Serviços Residenciais Terapêuticos configuram-se como 

ponto de atenção do componente desinstitucionalização, sendo estratégicos no processo de 
desospitalização e reinserção social de pessoas longamente internados nos hospitais psiquiátricos 
ou em hospitais de custódia; e 

 
Considerando a necessidade de acelerar a estruturação e a consolidação da rede 

extra-hospitalar de atenção à Saúde Mental em todas as unidades da Federação, com a 
implementação de diretrizes de melhoria de qualidade da assistência à saúde mental, resolve: 
 
Art. 1° - Definir que os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) acolham pessoas com 
internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais 
psiquiátricos e hospitais de custódia, de acordo com as diretrizes descritas na Portaria n° 
106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000. 
 

No município de Portão, o serviço é ofertado exclusivamente através da rede 
credenciada, através da contratação de prestadores de serviços terceirizados. A impossibilidade 
administrativa de o Poder Executivo de Portão de executar diretamente o serviço de residência 
terapêutica e a necessidade e direito dos pacientes com transtornos mentais que não possuem 
condições tanto financeiras, quanto familiares de receber o cuidado necessário para se reintegrarem 
de forma humana na sociedade, faz se necessário a terceirização do serviço. 
 

A entidade a ser credenciada deve garantir e assegurar as diretrizes de 
funcionamento dos serviços residenciais terapêuticos que constam na Portaria n°106/2000. 
 
PÚBLICO ALVO: 
 

Pacientes diagnosticados com transtornos mentais, com laudo médico, com graus 
de dependência Tipo I e Tipo II, CONFORME Portaria n° 106 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E 
que não dispõem de condições para permanecer no convívio familiar, após avaliação oscile e 
médica, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
FORMA DE ENCAMINHAMENTO PARA SRT: 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

O ingresso do paciente no SRT ocorrerá de forma proporcional entre as instituições 
credenciadas de acordo com sua capacidade e a necessidade da Administração Pública. 

 
O ingresso ocorrerá após avaliação da Secretaria Municipal de Saúde e que as 

condições do paciente se adéquam a sua modalidade de atendimento. Efetivado o acolhimento, a 
entidade deverá enviar o registro de ingresso referente para a Gestão da Secretaria de Saúde. 
 

Para garantir um fluxo equânime e padronizado, a solicitação de vaga para 
pacientes portadores de transtornos mentais no serviço de acolhimento Institucional deverá ser 
solicitada no Protocolo endereçado a Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, mediante apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
a) Cópia do RG e CPF do paciente e do responsável; 
 
b) Cópia do comprovante de residência do paciente; 
 
c) Cópia do comprovante de renda, se houver, do paciente e dos componentes familiares; 
 
c) Laudo médico com CID; 
 

Nos casos de pacientes sem familiares ou sem responsáveis o procedimento 
previsto no item 6 é dispensado, sendo o encaminhamento realizado através dos equipamentos 
públicos de saúde mental do Município. 
 

O encaminhamento de paciente para SRT pressupõe: 
 
a) Realização de Relatório emitido pela equipe de Saúde Mental da rede municipal; 
 
c) Atendimento do paciente pela saúde do Município de Portão, para fins da emissão de Laudo 
Médico; Emissão pela Secretaria Municipal de Saúde, via CAPS/Centro de Atenção Psicossocial.  
 
FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

São condições para a exemplar prestação do serviço de acolhimento institucional 
pelas credenciadas, a observância dos critérios e requisitos a seguir descritos: 
 
- Ofertar acolhimento e cuidados aos pacientes em situação de desproteção social que não dispõem 
de condições para permanecer com a família, devido a situações de violência, maus-tratos, 
negligência, abandono, situação de rua e/ou com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 
- Ofertar acolhimento institucional para pacientes com transtornos mentais com grau Tipo I e II, 
sem retaguarda familiar, que tenha domicílio no Município de Portão; 

 
- Oferecer cuidados ininterruptos (24 horas); 
 
- Garantir que o espaço físico seja organizado de forma a atender aos requisitos previstos na RDC 
n° 283/2005, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, conforto e segurança, 
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com ambientes arejados e iluminados; 
 
- Preservar a identidade do paciente e oferecer um ambiente digno e de respeito, priorizando o 
chamamento nominal dos mesmos; 
 
- Permitir aos residentes o acesso ao telefone e correspondência; 
 
- Manter registro atualizado de cada paciente, em conformidade com o estabelecido no Art. 50, 
inciso XV, da Lei n° 1.0741 de 2003. No registro deve constar nome, data de nascimento e sexo, 
data e circunstâncias do acolhimento, nome e endereço do responsável e/ou de um familiar, nome 
dos filhos, parentes e amigos que poderão visitá-lo, relação dos pertences, bem como o valor da 
renda, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a 
individualização do atendimento; 
 
- Propiciar atividades que estimulem a autonomia e a socialização, tais como atividades 
socializantes, recreativas, esportivas, culturais e de assistência religiosa, esta última a ser 
propiciada aos residentes que desejarem, de acordo com suas crenças. As referidas atividades 
podem ser estimuladas na instituição e também na comunidade; 

 
- Promover um ambiente acolhedor, através da convivência mista entre os residentes dos diversos 
graus de dependência, da integração dos mesmos em atividades desenvolvidas pela comunidade e o 
desenvolvimento de atividades intergeracionais. O acolhimento não poderá ter caráter restritivo ou 
de privação de liberdade; 
 
- Disponibilizar equipe técnica mínima de acordo com RDC n° 283/2005; 

 
- Proporcionar capacitação prévia e continuada à equipe de funcionários; 

 
- Oferecer cuidados básicos com a higiene dos residentes, com acompanhamento individual, se 
necessário; 
 
- Proporcionar cuidados básicos com a saúde dos residentes, conforme a necessidade dos mesmos, 
com acompanhamento diário incluindo curativos, controle de diabetes, pressão arterial, colocação e 
manutenção de sonda enteral, etc, e garantir o acesso aos serviços de saúde nos equipamentos 
públicos no Município de Portão, sempre que necessário; 
 
- Administrar medicamentos, mediante prescrição médica; 
 
- Em caso de não haver responsável pelo paciente, a credenciada deverá providenciar a retirada de 
medicamentos necessários para os acolhidos junto às Unidades Básicas de Saúde e realizar, quando 
for o caso, o encaminhamento dos pedidos de medicamentos especiais junto ao Estado do Rio 
Grande do Sul; 
 
- Prestar primeiros socorros quando necessário e providenciar transporte até o Hospital em caso de 
emergência; 
 
- Em caso de não haver responsáveis, a credenciada deverá providenciar acompanhamento de 
cuidadores, durante períodos de observação em unidades de pronto atendimento e/ou serviços de 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

urgência e emergência, ou em casos de hospitalização; 
 
- Oferecer 6 (seis) refeições diárias com cardápio elaborado por nutricionista, de acordo com a 
necessidade nutricional de cada paciente. O cardápio deverá estar disponível à fiscalização do 
Município; 

 
- Manter estoque de alimentos suficientes, com qualidade e dentro da validade, que garanta à boa 
alimentação e nutrição; 

 
- Manter serviços de lavanderia, bem como procedimentos para a identificação das roupas de uso 
pessoal dos residentes, visando à manutenção da individualidade e a humanização; 
 
- Organizar e manter atualizados e com fácil acesso, os documentos necessários à fiscalização, 
avaliação e controle social; 
 
- Planejar atividades com a participação dos residentes no planejamento, respeitando as demandas 
do grupo e aspectos socioculturais e da região onde estão inseridos; 
 

Os serviços de atendimento aos residentes serão executados pela instituição no 
endereço referido em seu Termo de Credenciamento, sob a responsabilidade técnica do 
profissional indicado, nos termos da contratação; 
 

A credenciada deverá informar à SEMSA, qualquer mudança de endereço, 
responsável técnico, bem como, telefone, e-mail ou outros. No caso de mudança de endereço a 
SEMSA analisará o interesse em manter os serviços estabelecidos, podendo realizar o 
descredenciamento da instituição, se o novo endereço não atender as condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 
 

É de responsabilidade exclusiva e integral da credenciada a correta remuneração 
dos profissionais que prestarão o serviço de acolhimento institucional, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais resultantes do vínculo empregatício, cujos ônus e 
obrigações não se transferem para a Administração Pública. 
 

A credenciada indenizará terceiros e a Administração Pública por todo e qualquer 
prejuízo ou dano, decorrente de culpa ou dolo, durante a execução dos serviços. 

 
A credenciada deverá solicitar ao Poder Judiciário, quando necessário, a concessão 

da curatela para o residente que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade. 
 

Entre as condições de habilitação para o credenciamento, a credenciada deverá 
receber o paciente, sem responsável familiar e/ou de família extensa, com a correspondente 
comunicação ao Ministério Público. 

 
As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 

unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente, 
conforme Portaria n° 106, de 11 de fevereiro de 2000. 
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LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INFRAESTRUTURA: 
 

O serviço deverá ser prestado em imóvel de propriedade da credenciada ou por ela 
locado para esta finalidade, contendo a infraestrutura prevista na RDC n° 283/2005. 

 
Deve localizar-se em área residencial, na comunidade, em região de fácil acesso. A 

edificação deve ser de alvenaria e que ofereça recursos de infraestrutura previstos neste Termo de 
Referência. 
 

A credenciada necessita oferecer instalações físicas em condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a todas as pessoas com 
dificuldade de locomoção. 
 

Quando o terreno da credenciada apresentar desníveis, deverá ser dotado de rampas 
para facilitar o acesso e a movimentação dos residentes. 

 
As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, proteção e combate a 

incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender às exigências dos códigos de obras e do 
código de posturas locais, bem como as normas de Prevenção de Incêndio, assim como às normas 
técnicas brasileiras pertinentes a cada uma das instalações. 
 

A instituição deve atender minimamente às seguintes exigências específicas: 
 
1. Possuir acessibilidade a todos os ambientes da instituição para aqueles com mobilidade reduzida, 
através de rampas, elevadores, portas com medida para entrada de cadeiras e rodas e demais 
exigências de acessibilidade prevista na NBR 9050/ABNT; 
 
2. Acesso externo - devem ser previstas, no mínimo, duas portas de acesso; 
 
3. Pisos externos (inclusive de rampas e escadas) - devem ser de fácil limpeza e conservação, 
uniformes, com ou sem juntas e com mecanismo antiderrapante; 
 
4. Rampas e Escadas - Devem ser executadas conforme especificações da NBR 9050/ABNT, 
observadas as exigências de corrimão e sinalização; 
 
5. Circulações internas:  
 
- As circulações principais devem ter largura mínima de 1,00m e as secundárias podem ter largura 
mínima de 0,80 m; contando com luz de vigília permanente; 
 
- Circulações com largura maior ou igual a 1,50 m devem possuir corrimão dos dois lados; 
 
- Circulações com largura menor que 1,50 m podem possuir corrimão em apenas um dos lados; 
 
6. Dormitórios separados por sexos, para no máximo 4 (quatro) pessoas, da seguinte forma: 
 
a) Os dormitórios de uma pessoa devem possuir área para uma cama e guarda-roupas; 
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b) Os dormitórios coletivos devem prever uma distância mínima de 0,80 m entre duas camas 
e guarda-roupas de, no mínimo, 4 (quatro) portas, com espaço individualizado e identificado para 
cada idoso; 
 
c) Devem ser dotados de luz de vigília e campainha de alarme ao alcance da mão do idoso; 
 
7. Banheiros Coletivos com barras de apoio, separados por sexo, com no mínimo, um vaso 
sanitário que permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas, conforme 
especificações da NBR 9050/ABNT, 1 (um) lavatório e 1(um) chuveiro. Não sendo permitido 
qualquer desnível em forma de degrau para conter a água, nem o uso de revestimentos que 
produzam brilho e reflexos; 
 
8. Sala administrativa/reunião/atendimentos individualizados; 
 
9. Posto de Enfermagem com cuba para a lavagem de mãos; 
 
10. Refeitório com área mínima de 1m² por pessoa, acrescido de lavatório para higienização das 
mãos; 
 
11. Cozinha e Despensa com área adequada e espaço para acomodar uma geladeira, um fogão 
industrial, uma pia de duas cubas inox, uma bancada inox para preparo de alimentos, um armário 
grande para guardar as louças; 
 
12. Almoxarifado; 
 
13. Lavanderia e local para guarda de material de limpeza;  
 
14. Local para guarda de roupas de uso coletivo; 
 
15. Vestiário e banheiro para funcionário; 
 
16. Lixeira ou abrigo externo à edificação para armazenamento de resíduos até o momento da 
coleta; 
 
17. Área externa descoberta para convivência e desenvolvimento de atividades ao ar livre (solarium 
com bancos, vegetação e outros). 
 

A instituição poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, 
sendo obrigatória à apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa terceirizada.  

 
A instituição que terceirizar estes serviços está dispensada de manter quadro de 

pessoal próprio e área física específica para os respectivos serviços. 
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PORTARIA N° 106, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2000. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 24/02/2000 (n° 39-E, Seção 1, pág. 23) 
 
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, considerando: a necessidade da 
reestruturação do modelo de atenção ao portador de transtornos mentais, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS; a necessidade de garantir uma assistência integral em saúde mental e eficaz 
para a reabilitação psicossocial; a necessidade da humanização do atendimento psiquiátrico no 
âmbito do SUS, visando à reintegração social do usuário; a necessidade da implementação de 
políticas de melhoria de qualidade da assistência à saúde mental, objetivando à redução das 
internações em hospitais psiquiátricos, resolve:  
 
Art. 1° - Criar os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, para o atendimento ao portador de transtornos mentais. Parágrafo único - Entende-
se como Serviços Residenciais Terapêuticos, moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na 
comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações 
psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que 
viabilizem sua inserção social.  
 
Art. 2° - Definir que os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental constituem uma 
modalidade assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada, de maneira que, a cada 
transferência de paciente do Hospital Especializado para o Serviço de Residência Terapêutica, 
deve-se reduzir ou descredenciar do SUS, igual n° de leitos naquele hospital, realocando o recurso 
da AIH correspondente para os tetos orçamentários do estado ou município que se responsabilizará 
pela assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde mental.  
 
Art. 2°- A - Os SRT deverão acolher pessoas com internação de longa permanência, egressas de 
hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. Parágrafo único - Para fins desta Portaria, será 
considerada internação de longa permanência a internação de dois anos ou mais ininterruptos. 
 
Art. 2°- B - Os SRT serão constituídos nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidos pelas 
necessidades específicas de cuidado do morador, conforme descrito no Anexo I desta Portaria.  
 
§ 1° - São definidas como SRT Tipo I as moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em 
processo de desinstitucionalização, devendo acolher no máximo oito moradores. 
 
§ 2° - São definidas como SRT Tipo II as modalidades de moradia destinadas às pessoas com 
transtorno mental e acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu 
comprometimento físico, que necessitam de cuidados permanentes específicos, devendo acolher no 
máximo dez moradores. 
 
§ 3° - Para fins de repasse de recursos financeiros, os Municípios deverão compor grupos de 
mínimo quatro moradores em cada tipo de SRT. 
 
§ 4º - Os SRT tipo II deverão contar com equipe mínima composta por cuidadores de referência e 
profissional técnico de enfermagem, observando-se as diretrizes constantes do Anexo I desta 
Portaria. 
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§ 5º - As duas modalidades de SRT se mantém como unidades de moradia, inseridos na 
comunidade, devendo estar localizados fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou 
especializadas, estando vinculados a rede pública de serviços de saúde. 
 
Art. 3° - Definir que aos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental cabe:  
 
a) garantir assistência aos portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional 
que não tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e não possuam vínculos 
familiares e de moradia; 
 
b) atuar como unidade de suporte destinada, prioritariamente, aos portadores de transtornos mentais 
submetidos a tratamento psiquiátrico em regime hospitalar prolongado; 
 
c) promover a reinserção desta clientela à vida comunitária.  
 
Art. 4° - Estabelecer que os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental deverão ter um 
Projeto Terapêutico baseado nos seguintes princípios e diretrizes: 
 
a) ser centrado nas necessidades dos usuários, visando à construção progressiva da sua autonomia 
nas atividades da vida cotidiana e à ampliação da inserção social; 
 
b) ter como objetivo central contemplar os princípios da reabilitação psicossocial, oferecendo ao 
usuário um amplo projeto de reintegração social, por meio de programas de alfabetização, de 
reinserção no trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de autonomia para as atividades 
domésticas e pessoais e de estímulo à formação de associações de usuários, familiares e 
voluntários; 
 
c) respeitar os direitos do usuário como cidadão e como sujeito em condição de desenvolver uma 
vida com qualidade e integrada ao ambiente comunitário. 
 
Art. 5° - Estabelecer como normas e critérios para inclusão dos Serviços Residenciais Terapêuticos 
em Saúde Mental no SUS: 
 
a) serem exclusivamente de natureza pública; 
 
b) a critério do gestor local, poderão ser de natureza não governamental, sem fins lucrativos, 
devendo para isso ter Projetos Terapêuticos específicos, aprovados pela Coordenação Nacional de 
Saúde Mental; 
 
c) estarem integrados à rede de serviços do SUS, municipal, estadual ou por meio de consórcios 
intermunicipais, cabendo ao gestor local a responsabilidade de oferecer uma assistência integral a 
estes usuários, planejando as ações de saúde de forma articulada nos diversos níveis de 
complexidade da rede assistencial; 
 
d) estarem sob gestão preferencial do nível local e vinculados, tecnicamente, ao serviço 
ambulatorial especializado em saúde mental mais próximo; 
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e) a critério do Gestor municipal/estadual de saúde os Serviços Residenciais Terapêuticos poderão 
funcionar em parcerias com organizações não governamentais (ONGs) de saúde, ou de trabalhos 
sociais ou de pessoas físicas nos moldes das famílias de acolhimento, sempre supervisionadas por 
um serviço ambulatorial especializado em saúde mental.  
 
Art. 6° - Definir que são características físico-funcionais dos Serviços Residenciais Terapêuticos 
em Saúde Mental: 
 
6.1 - apresentar estrutura física situada fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou 
especializadas, seguindo critérios estabelecidos pelos gestores municipais e estaduais; 
 
6.2 - existência de espaço físico que contemple de maneira mínima: 
 
6.2.1 - dimensões específicas compatíveis para abrigar um número de no máximo 8 (oito) usuários, 
acomodados na proporção de até 3 (três) por dormitório; 
 
6.2.2 - sala de estar com mobiliário adequado para o conforto e a boa comodidade dos usuários; 
 
6.2.3 - dormitórios devidamente equipados com cama e armário; 
 
6.2.4 - copa e cozinha para a execução das atividades domésticas com os equipamentos necessários 
(geladeira, fogão, filtros, armários etc.); 
 
6.2.5 - garantia de, no mínimo, três refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. 
 
Art. 7° - Definir que os serviços ambulatoriais especializados em saúde mental, aos quais os 
Serviços Residenciais Terapêuticos estejam vinculados possuam equipe técnica que atuará na 
assistência e supervisão das atividades, constituída, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  
 
a) 1 (um) profissional de nível superior da área de saúde com formação, especialidade ou 
experiência na área de saúde mental; 
 
b) 2 (dois) profissionais de nível médio com experiência e/ou capacitação específica em 
reabilitação psicossocial.  
 
Art. 8° - Determinar que cabe ao gestor municipal/estadual do SUS identificar os usuários em 
condições de serem beneficiados por esta nova modalidade terapêutica, bem como instituir as 
medidas necessárias ao processo de transferência dos mesmos dos hospitais psiquiátricos para os 
Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental.  
 
Art. 9° - Priorizar, para a implantação dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, os 
municípios onde já existam outros serviços ambulatoriais de saúde mental de natureza substitutiva 
aos hospitais psiquiátricos, funcionando em consonância com os princípios da II Conferência 
Nacional de Saúde Mental e contemplados dentro de um plano de saúde mental, devidamente 
discutido e aprovado nas instâncias de gestão pública.  
 
Art. 10° - Estabelecer que para a inclusão dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental 
no Cadastro do SUS, deverão ser cumpridas as normas gerais que vigoram para cadastramento no 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

Sistema Único de Saúde e a apresentação de documentação comprobatória aprovada pelas 
Comissões Intergestores Bipartite.  
 
Art. 11° - Determinar o encaminhamento por parte das Secretarias Estaduais e Municipais, ao 
Ministério da Saúde - Secretaria de Políticas de Saúde - Área Técnica da Saúde Mental, a relação 
dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental cadastrados no estado, bem como a 
referência do serviço ambulatorial e a equipe técnica aos quais estejam vinculados, acompanhado 
das FCA - Fichas de Cadastro Ambulatorial e a atualização da FCH - Ficha de Cadastro Hospitalar 
- com a redução do número de leitos psiquiátricos, conforme art. 2° desta portaria.  
 
Art. 12° - Definir que as Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde, com apoio 
técnico do Ministério da Saúde, deverão estabelecer rotinas de acompanhamento, supervisão, 
controle e avaliação para a garantia do funcionamento com qualidade dos Serviços Residenciais 
Terapêuticos em Saúde Mental.  
 
Art. 13° - Determinar que as Secretarias de Assistência à Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde e 
a Secretaria Executiva, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante ato conjunto, regulamentem os 
procedimentos assistenciais dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental.  
 
Art. 14° - Definir que cabe aos gestores de saúde do SUS emitir normas complementares que visem 
a estimular as políticas de intercâmbio e cooperação com outras áreas de governo, Ministério 
Público, Organizações Não Governamentais, no sentido de ampliar a oferta de ações e de serviços 
voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais, tais como: desinterdição jurídica 
e social, bolsa-salário ou outra forma de benefício pecuniário, inserção no mercado de trabalho.  
 
Art. 15° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSÉ SERRA 
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ANEXO I 
 

DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS 

 
Os Serviços Residenciais Terapêuticos configuram-se como dispositivo estratégico no processo de 
desinstitucionalização. Caracterizam-se como moradias inseridas na comunidade destinadas a pessoas com 
transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia. O caráter fundamental do 
SRT é ser um espaço de moradia que garanta o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate de 
cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das 
referências familiares.  
 
SRT Tipo I Modalidade de moradia destinada àquelas pessoas com internação de longa permanência que não 
possuem vínculos familiares e sociais. A lógica fundamental deste serviço é a criação de um espaço de 
construção de autonomia para retomada da vida cotidiana e reinserção social.  
 
O SRT tipo I deve acolher no máximo 8 (oito) moradores, não podendo exceder este número. Cada módulo 
residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará o suporte 
técnico profissional necessário ao serviço residencial. O acompanhamento dos moradores das residências 
deve estar em consonância com os respectivos projetos terapêuticos individuais. Tal suporte focaliza-se no 
processo de reabilitação psicossocial e inserção dos moradores na rede social existente (trabalho, lazer, 
educação, entre outros). Cada módulo poderá contar com um cuidador de referência. A incorporação deste 
profissional deve ser avaliada pela equipe técnica de acompanhamento do SRT, vinculada ao equipamento de 
saúde de referência e ocorrerá mediante a necessidade de cuidados de cada grupo de moradores, levando-se 
em consideração o número e nível de autonomia dos moradores. O ambiente doméstico deve constituir-se 
conforme definido na Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000. 
 
SRT Tipo II Modalidade de moradia destinada àquelas pessoas com maior grau de dependência, que 
necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações 
mais diretivas com apoio técnico diário e pessoal, de forma permanente. Este tipo de SRT deve acolher no 
máximo 10 (dez) moradores, não podendo exceder este número. O encaminhamento de moradores para SRTs 
tipo II deve ser previsto no projeto terapêutico elaborado por ocasião do processo de desospitalização, focado 
na reapropriação do espaço residencial como moradia, na construção de habilidades para a vida diária 
referentes ao autocuidado, alimentação, vestuário, higiene, formas de comunicação e aumento das condições 
para estabelecimento de vínculos afetivos, com consequente inserção deles na rede social existente. O 
ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria 106/GM/MS, de 2000, levando em 
consideração adequações/adaptações no espaço físico que melhor atendam as necessidades dos moradores. 
Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará 
o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial. Cada módulo residencial deverá contar com 
cuidadores de referência e um profissional técnico de enfermagem. Para cada grupo de 10 (dez) moradores 
orienta-se que a RT seja composta por 5 (cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional técnico 
de enfermagem diário. Esta equipe deve estar em consonância com a equipe técnica do serviço de referência. 
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TERMO DE REFERENCIA 
 

Modelo de Lista Mensal de Acolhimento de Pacientes 
  

Nome Data de 
Nascimento 

Data de 
Ingresso 

Processo 
(se houver) 

Motivo do 
Acolhimento 

Situação 
Atual 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Comunicação de Ingresso 
  
1 - Identificação da STR: 
 
2 - Identificação do Paciente: 
Nome: 
 
Sexo: Nascimento: Idade: 

 
CPF n°: 
 
RG n°: 
 
Filiação: 
 
 
Grau de Dependência no Ingresso: 
 
Data de Ingresso: 
 
Beneficio/Aposentadoria: 
 
Valor: 
 
Processo de Interdição: 
 
Relação de bens ao ingressar: 
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ANEXO II 
 

MODELO 
 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CHAMAMENTO PÚBLICO N° ../2020 
 
 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII, DO ART. 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
Prezados Senhores, 
 
 
A empresa .........................................................., inscrita no CNPJ sob n° ......................, com sede 
na .........................................................................., por intermédio de seu representante legal, Sr(a) 
.........................., portador(a) da Carteira de Identidade n° ...................... e do CPF n° 
............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do Art. 27, da Lei Federal n° 
8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (  ). 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
 

..(Município).., ..... de ................... de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Denominação social ou carimbo da Licitante 
com assinatura do representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

ANEXO III 
 
MINUTA CONTRATO N° .../2020 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 
TERMO DE CREDENCIAMENTO REFERENTE AO EDITAL 
DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° ../2020, VISANDO A 
AQUISIÇÃO DE ATÉ 10 DE VAGAS PARA PACIENTES, 
COM GRAU DE DEPENDÊNCIA I E II, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS E 
CONDIÇÕES A SEGUIR: 

 
Pelo presente instrumento, de um lado, o MUNICÍPIO DE PORTÃO/RS, com a sede Nesta 
Cidade, sito à Rua 9 de Outubro, 229, centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. 
JOSÉ RENATO DAS CHAGAS, brasileiro, casado, funcionário público aposentado, residente e 
domiciliado Nesta Cidade, na Travessa Fátima, 101, Vila Aparecida, bairro Portão Velho, inscrito 
no CPF sob n° 285.212.500-83 e CI n° 6021155277, expedida pela SSP/RS, CEP 93.180-000, 
doravante denominado CREDENCIANTE, e de outro, a empresa ...................., estabelecida Nesta 
Cidade, na ............................, com inscrição no CNPJ sob o n° ...................., representada por 
......................................, doravante denominada simplesmente CREDENCIADA, acordam 
celebrar o presente Termo de Credenciamento, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
 
1.1 - O presente Termo de Credenciamento tem como objeto a aquisição de até 10 vagas para 
pacientes, de ambos os sexos, com grau de dependência I e II, da CREDENCIADA ao 
CREDENCIANTE, visando o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, 
observadas as exigências constantes do Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS VALORES: 
 
2.1 - O valor mensal a ser percebido pela Credenciada é de R$3.450,00 (Três mil, quatrocentos e 
cinquenta reais), por vaga contratada pelo CREDENCIANTE. 
 
2.2 - O valor máximo mensal para a disponibilização de todas as vagas será de até R$34.500,00 
(Trinta e quatro mil e quinhentos reais), totalizando ao final da vigência deste instrumento o valor 
global de até R$414.000,00 (Quatrocentos e quatorze mil reais), valores estes entendidos pela 
partes como justo e suficiente para a total execução do contrato. 
 
CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO: 
 
3.1 - A CREDENCIADA perceberá, mensalmente, o valor das vagas disponibilizadas, até o décimo 
quinto dia do mês subsequente da prestação dos serviços, devendo emitir a nota fiscal até o quinto 
dia útil de cada mês. 
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3.2 - No corpo da nota fiscal a CREDENCIADA observará o número e modalidade do processo 
licitatório (Chamamento Público n° ../2020), assim como, o número da conta bancária para o 
respectivo pagamento, o seu enquadramento fiscal atual (se optante do simples, em qual anexo se 
enquadra) e efetuar as retenções devidas. 
 
3.3 - A CREDENCIADA perceberá o valor mediante a comprovação da execução dos serviços 
pelo órgão fiscalizador do CREDENCIANTE. 
 
3.4 - Por ocasião do pagamento, a CREDENCIADA deverá apresentar também, a Prova de 
Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços - FGTS e às Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal, dentro de seus períodos de validade.  
 
3.5 - Para o efetivo pagamento, a CREDENCIADA deverá apresentar junto com a nota fiscal de 
prestação de serviços, o relatório de frequência dos pacientes, devidamente carimbado e assinado, 
contendo as seguintes informações: 
 
a) Dados dos pacientes, contendo: 
 
a.1) Nome Completo; 
 
a.2) Idade; 
 
a.3) Cópia do documento de identidade; 
 
a.4) Endereço com telefone de contato de responsável familiar. 
 
3.6 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do 
CREDENCIANTE, incidirão juros de 0,5% ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 
 
CLAUSULA QUARTA - DO REAJUSTE: 
 
4.1 - Os valores sofrerão reajuste de preços após o 12° mês da prestação de serviço, tendo como 
índice o IGPM/FGV positivo, ou outro que vier a substituí-lo por Lei. Fica expressamente 
convencionado, que, se na vigência do contrato ou de sua prorrogação, nova Lei ou Ato Normativo 
do poder Executivo vier a reduzir ou ampliar o prazo de reajuste, hoje vigente, será 
automaticamente usada à determinação legal. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA DESPESA: 
 
5.1 - As despesas com a realização dos serviços objeto do presente contrato serão suportadas com 
recursos provenientes da seguinte Dotação Orçamentária: 
 

NÚMERO SETOR SECRETARIA 
2818-333903953000000 Serviços de assistência social SEMSA 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO: 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

6.1 - O presente contrato terá vigência pelo prazo de 12 meses, contados a partir do dia .. de ........ 
de 2020, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por igual e sucessivos períodos, até o 
limite de 60 meses, em conformidade com o que preceitua o artigo 57, II da Lei Federal n° 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DAS OBRIGAÇÕES DA 
CREDENCIADA: 
 
7.1 - A CREDENCIADA prestará os serviços objeto do presente instrumento em obediência a 
condições estabelecidas no Termo de Referência em anexo, devendo possuir instalações adequadas 
para prestação dos serviços, disponibilizando profissionais capacitados e qualificados. 
 
7.2 - A CREDENCIADA deverá substituir, a qualquer tempo, o profissional que não esteja 
desempenhando as funções determinadas ou correspondendo às necessidades do 
CREDENCIANTE. 
 
7.3 - A CREDENCIADA atenderá os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e 
igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços. 
 
7.4 - A CREDENCIADA manterá o local de atendimento em perfeito estado de conservação, 
higiene e funcionamento. 
 
7.5 - A CREDENCIADA munirá seus profissionais, que estejam a serviço do CREDENCIANTE, 
com todos os acessórios de segurança para no desempenho de suas tarefas. 
 
7.6 - A CREDENCIADA prestará todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo 
CREDENCIANTE, e cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, mantendo no local dos 
serviços a supervisão necessária. 
 
7.7 - A CREDENCIADA executará todas as tarefas objeto do presente contrato, com perfeição e 
acuidade, mobilizando para tanto, profissionais capacitados e submetidos a prévio treinamento. 
 
7.8 - A CREDENCIADA manterá atualizados, os pagamentos decorrentes da contratação, como 
salário de empregados e quaisquer outros, ficando sob sua responsabilidade ônus decorrentes de 
acidentes que possam a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto as leis 
trabalhistas e previdenciárias lhe asseguram. 
 
7.9 - A CREDENCIADA suportará todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, 
comerciais e quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o 
CREDENCIANTE de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações 
previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, 
decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda. 
 
7.10 - A CREDENCIADA assumirá a responsabilidade por quaisquer danos materiais e/ou 
pessoais causados ao CREDENCIANTE ou aos pacientes envolvidos, provocados por seus 
empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas as providências necessárias. 
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7.11 - A CREDENCIADA indenizará todo e qualquer dano causado a CREDENCIANTE, 
decorrente de dolo ou culpa sua, causados por negligência, imprudência ou imperícia. 
 
7.12 - A CREDENCIADA apresentará os documentos necessários ao atendimento das exigências 
do contrato, sempre que exigidos pelo CREDENCIANTE. 
 
7.13 - A CREDENCIADA manterá durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ela assumidas, todas as condições da habilitação e qualificação exigidas na 
contratação, assim entendidas a sua estrutura organizacional e de pessoal técnico habilitado à 
prestação dos serviços especializados ora contratados. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIANTE: 
 
8.1 - A CREDENCIANTE supervisionará, determinará e gerenciará todos os serviços prestados 
pela CREDENCIADA aos pacientes contemplados com as vagas. 
 
8.2 - A CREDENCIANTE efetuará o pagamento dos serviços prestados pela CREDENCIADA em 
conformidade com o disposto na cláusula segunda e terceira do presente instrumento. 
  
CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO e GESTÃO DO 
CONTRATO: 
 
9.1 - A CREDENCIANTE exercerá fiscalização dos serviços contratados, durante toda a fase de 
execução contratual, através da Secretaria Municipal de Saúde, designando fiscal através de 
Portaria. 
 
9.1.1 - Constatada qualquer irregularidade ao disposto neste contrato, a CREDENCIANTE lavrará 
auto de Constatação de Irregularidade e notificará a CREDENCIADA sobre eventuais providências 
que a mesma deva tomar para saná-las e das sanções administrativas aplicadas. 
 
9.1.2 - A comunicação entre as partes, quando necessária, será efetuada por escrito. 
 
9.2 - A gestão do presente instrumento será exercida pelo Sr. CLÉRIO VON MUHLEN. 
 
9.3 - Ao Fiscal do presente instrumento, compete, entre outras atribuições: 
 
9.3.1 - Solicitar à CREDENCIADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento da execução deste contrato e anexar aos autos 
do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de 
providências; 
 
9.3.2 - Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas no Termo de 
Referência em anexo; 
 
9.3.4 - Ordenar à CREDENCIADA, corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos serviços 
executadas com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações contratuais; 
 
9.3.5 - Atestar o recebimento do objeto contratual. 
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9.4 - Encaminhar ao Serviço Contábil e Pagamento os documentos que relacionem as importâncias 
relativas a multas aplicadas à CREDENCIADA, bem como os referentes a pagamentos.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PENALIDADES: 
 
10.1 - A CREDENCIADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, às 
seguintes penalidades contratuais: - advertência, multa, rescisão de contrato, suspensão temporária 
do Registro e Declaração de Inidoneidade, garantida o direito de ampla defesa. 
 
10.1.1 - A advertência será aplicada no caso de falta de presteza ou de eficiência, bem como 
quando houver afastamento das condições contratuais ou especificações estabelecidas, 
independentemente de outras sanções cabíveis; 
 
10.1.2 - A multa diária será de 2% sobre o último faturamento mensal liquidado e poderá ser 
imposta até o limite máximo de 20 dias; 
 
10.1.3 - Por qualquer outra infringência será cobrada multa de 5% sobre o último faturamento 
mensal liquidado; 
 
10.1.4 - Os valores das multas de que tratam os itens 10.1.2 e 10.1.3 serão descontados dos 
pagamentos devidos pelo CREDENCIANTE à CREDENCIADA, no primeiro faturamento 
subsequente à sua imposição, garantido a esta o pleno direito de defesa em processo regular. 
 
10.2 - A suspensão temporária dos serviços até que a CREDENCIADA corrija a omissão ou a 
irregularidade específica, no prazo máximo de 60 dias, sob pena de rescisão contratual, 
independente das demais sanções previstas neste contrato e na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações. 
 
10.3 - Estas penalidades serão aplicadas a critério da Administração Municipal e, quando aplicadas, 
serão devidamente registradas. 
 
10.3.1 - Da notificação de aplicação de penalidade, a CREDENCIADA terá o prazo de 5 dias para 
interpor recurso dirigido a Autoridade Superior competente. 
 
10.4 - Haverá bloqueio do pagamento quando: 
 
a) Houver atraso contratual por culpa da CREDENCIADA; 
 
b) Chamada a corrigir algum defeito, a CREDENCIADA não atender a solicitação dentro de 5 dias, 
a não ser que haja justificativa escrita e aprovada pelo CREDENCIANTE; 
 
c) Paralisar injustificadamente os serviços por mais de 1 dia; 
 
d) Houver descumprimento das cláusulas contratuais; 
 
e) A CREDENCIADA motivar a rescisão contratual, sendo responsável pelas perdas e danos 
decorrentes para o CREDENCIANTE. 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 

Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 
 

10.5 - A suspensão temporária ou declaração de inidoneidade para licitar na Administração 
Municipal será aplicada nos casos de maior gravidade, depois de exame por Comissão 
especialmente designada pelo CREDENCIANTE. 
 
10.6 - Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa da 
CREDENCIADA poderá ensejar a não prorrogação deste contrato ou a revisão das condições ora 
estipuladas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO: 
 
11.1 - O contrato ora celebrado poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos casos previstos 
nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8666/93 e alterações em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS: 
 
12.1 - As omissões relativas ao presente contrato são reguladas pela legislação vigente, na forma do 
artigo 65, e seguintes da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações em vigor. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO:  
 
13.1 - O presente contrato reger-se-á de acordo com o edital de Chamamento Público n° ../2020. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO: 
 
14.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Portão/RS como competente para solucionar litígios 
de forma amigável ou contenciosa, ou dirimir dúvidas, renunciando a qualquer outro que possa ser 
citado.  
 
E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente contrato em três vias de igual teor e 
forma. 

 
Portão/RS, .. de.............de 2020. 

 
 

JOSÉ RENATO DAS CHAGAS 
Prefeito Municipal 

 
 

CREDENCIADA 
Testemunhas: 
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CONTRATO N° ../2020 
 

TERMO DE REFERÊNCIA  
 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESIDENCIAL TERAPÊUTICO (SRT) 
 
OBJETO: 
 

Contratação de até 10 (dez) vagas em Residencial Terapêutico, destinadas a 
pacientes de Tipo I e Tipo II, configurando como ponto de atenção do componente 
desinstitucionalização, sendo estratégicos no processo de desospitalização e reinserção social de 
pessoas longamente internadas nos hospitais psiquiátricos ou em hospitais de custódia, conforme 
descrito em Portaria sob n° 106/GM/MS, de 11 de Fevereiro de 2000, anexo ao presente Termo. 
Desde que esgotadas todas as possibilidades de convívio com familiares, mediante relatório 
emitido por técnico da Secretaria Municipal de Saúde/SEMSA. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
a) Estabelecer que o SRT se constitua nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidos pelas 
necessidades específicas de cuidado do morador, conforme descrito: 
 
- São definidas como tipo I moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em processo de 
desinstitucionalização. Esta modalidade de moradia deve acolher até 8 (oito) moradores; 
 
- São definidas como tipo II as modalidades de moradia destinadas àquelas pessoas com transtorno 
mental e acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu comprometimento 
físico, que necessitam de cuidados permanentes específicos. Este tipo de SRT deve acolher até 10 
(dez) moradores e contar com equipe mínima, conforme Portaria n° 106. 
 
b) O caráter fundamental do SRT é ser um espaço de moradia que garanta o convívio social, a 
reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a 
reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares. 
 
c) Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de 
referência que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial. 
 
d) O acompanhamento dos moradores da residência deve estar em consonância com os 
respectivos projetos terapêuticos individuais. 
 
e) O ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria n° 106/GM/MS, de 
2000. 
 
f) Cada módulo de residencial deverá contar com cuidadores e um profissional técnico em 
enfermagem. Para cada grupo de 10 (dez) moradores orienta-se que o RT seja composto por 5 
(cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional técnico em enfermagem diário. Esta 
equipe deve estar em consonância com a equipe técnica do serviço de referência. 
 
JUSTIFICATIVA: 
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A Portaria n° 3.090, de 23 de dezembro de 2011, estabelece que os Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRT), sejam definidos em tipo I e II. O MINISTRO DE ESTADO DA 
SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da 
Constituição, e Considerando a Lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental; 

 
Considerando a Lei n° 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-

reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais egressos de internações; 
 
Considerando a Portaria n° 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, que cria os 

Serviços Residenciais Terapêuticos no âmbito do SUS; 
 
Considerando as Portarias n° 52/GM/MS, e n° 53/GM/MS, de 20 de janeiro de 

2004, que estabelecem a redução progressiva dos leitos nos hospitais psiquiátricos do país; 
 
Considerando que os Serviços Residenciais Terapêuticos configuram-se como 

ponto de atenção do componente desinstitucionalização, sendo estratégicos no processo de 
desospitalização e reinserção social de pessoas longamente internados nos hospitais psiquiátricos 
ou em hospitais de custódia; e 

 
Considerando a necessidade de acelerar a estruturação e a consolidação da rede 

extra-hospitalar de atenção à Saúde Mental em todas as unidades da Federação, com a 
implementação de diretrizes de melhoria de qualidade da assistência à saúde mental, resolve: 
 
Art. 1° - Definir que os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) acolham pessoas com 
internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de hospitais 
psiquiátricos e hospitais de custódia, de acordo com as diretrizes descritas na Portaria n° 
106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000. 
 

No município de Portão, o serviço é ofertado exclusivamente através da rede 
credenciada, através da contratação de prestadores de serviços terceirizados. A impossibilidade 
administrativa de o Poder Executivo de Portão de executar diretamente o serviço de residência 
terapêutica e a necessidade e direito dos pacientes com transtornos mentais que não possuem 
condições tanto financeiras, quanto familiares de receber o cuidado necessário para se reintegrarem 
de forma humana na sociedade, faz se necessário a terceirização do serviço. 
 

A entidade a ser credenciada deve garantir e assegurar as diretrizes de 
funcionamento dos serviços residenciais terapêuticos que constam na Portaria n°106/2000. 
 
PÚBLICO ALVO: 
 

Pacientes diagnosticados com transtornos mentais, com laudo médico, com graus 
de dependência Tipo I e Tipo II, CONFORME Portaria n° 106 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. E 
que não dispõem de condições para permanecer no convívio familiar, após avaliação oscile e 
médica, encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 
FORMA DE ENCAMINHAMENTO PARA SRT: 
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O ingresso do paciente no SRT ocorrerá de forma proporcional entre as instituições 
credenciadas de acordo com sua capacidade e a necessidade da Administração Pública. 

 
O ingresso ocorrerá após avaliação da Secretaria Municipal de Saúde e que as 

condições do paciente se adéquam a sua modalidade de atendimento. Efetivado o acolhimento, a 
entidade deverá enviar o registro de ingresso referente para a Gestão da Secretaria de Saúde. 
 

Para garantir um fluxo equânime e padronizado, a solicitação de vaga para 
pacientes portadores de transtornos mentais no serviço de acolhimento Institucional deverá ser 
solicitada no Protocolo endereçado a Secretaria Municipal de Saúde/CAPS, mediante apresentação 
dos seguintes documentos: 
 
a) Cópia do RG e CPF do paciente e do responsável; 
 
b) Cópia do comprovante de residência do paciente; 
 
c) Cópia do comprovante de renda, se houver, do paciente e dos componentes familiares; 
 
c) Laudo médico com CID; 
 

Nos casos de pacientes sem familiares ou sem responsáveis o procedimento 
previsto no item 6 é dispensado, sendo o encaminhamento realizado através dos equipamentos 
públicos de saúde mental do Município. 
 

O encaminhamento de paciente para SRT pressupõe: 
 
a) Realização de Relatório emitido pela equipe de Saúde Mental da rede municipal; 
 
c) Atendimento do paciente pela saúde do Município de Portão, para fins da emissão de Laudo 
Médico; Emissão pela Secretaria Municipal de Saúde, via CAPS / Centro de Atenção Psicossocial.  
 
FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

São condições para a exemplar prestação do serviço de acolhimento institucional 
pelas credenciadas, a observância dos critérios e requisitos a seguir descritos: 
 
- Ofertar acolhimento e cuidados aos pacientes em situação de desproteção social que não dispõem 
de condições para permanecer com a família, devido a situações de violência, maus-tratos, 
negligência, abandono, situação de rua e/ou com vínculos familiares fragilizados ou rompidos, 
encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde; 

 
- Ofertar acolhimento institucional para pacientes com transtornos mentais com grau Tipo I e II, 
sem retaguarda familiar, que tenha domicílio no Município de Portão; 

 
- Oferecer cuidados ininterruptos (24 horas); 
 
- Garantir que o espaço físico seja organizado de forma a atender aos requisitos previstos na RDC 
n° 283/2005, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, conforto e segurança, 
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com ambientes arejados e iluminados; 
 
- Preservar a identidade do paciente e oferecer um ambiente digno e de respeito, priorizando o 
chamamento nominal dos mesmos; 
 
- Permitir aos residentes o acesso ao telefone e correspondência; 
 
- Manter registro atualizado de cada paciente, em conformidade com o estabelecido no Art. 50, 
inciso XV, da Lei n° 1.0741 de 2003. No registro deve constar nome, data de nascimento e sexo, 
data e circunstâncias do acolhimento, nome e endereço do responsável e/ou de um familiar, nome 
dos filhos, parentes e amigos que poderão visitá-lo, relação dos pertences, bem como o valor da 
renda, e suas alterações, se houver, e demais dados que possibilitem sua identificação e a 
individualização do atendimento; 
 
- Propiciar atividades que estimulem a autonomia e a socialização, tais como atividades 
socializantes, recreativas, esportivas, culturais e de assistência religiosa, esta última a ser 
propiciada aos residentes que desejarem, de acordo com suas crenças. As referidas atividades 
podem ser estimuladas na instituição e também na comunidade; 

 
- Promover um ambiente acolhedor, através da convivência mista entre os residentes dos diversos 
graus de dependência, da integração dos mesmos em atividades desenvolvidas pela comunidade e o 
desenvolvimento de atividades intergeracionais. O acolhimento não poderá ter caráter restritivo ou 
de privação de liberdade; 
 
- Disponibilizar equipe técnica mínima de acordo com RDC n° 283/2005; 

 
- Proporcionar capacitação prévia e continuada à equipe de funcionários; 

 
- Oferecer cuidados básicos com a higiene dos residentes, com acompanhamento individual, se 
necessário; 
 
- Proporcionar cuidados básicos com a saúde dos residentes, conforme a necessidade dos mesmos, 
com acompanhamento diário incluindo curativos, controle de diabetes, pressão arterial, colocação e 
manutenção de sonda enteral, etc, e garantir o acesso aos serviços de saúde nos equipamentos 
públicos no Município de Portão, sempre que necessário; 
 
- Administrar medicamentos, mediante prescrição médica; 
 
- Em caso de não haver responsável pelo paciente, a credenciada deverá providenciar a retirada de 
medicamentos necessários para os acolhidos junto às Unidades Básicas de Saúde e realizar, quando 
for o caso, o encaminhamento dos pedidos de medicamentos especiais junto ao Estado do Rio 
Grande do Sul; 
 
- Prestar primeiros socorros quando necessário e providenciar transporte até o Hospital em caso de 
emergência; 
 
- Em caso de não haver responsáveis, a credenciada deverá providenciar acompanhamento de 
cuidadores, durante períodos de observação em unidades de pronto atendimento e/ou serviços de 
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urgência e emergência, ou em casos de hospitalização; 
 
- Oferecer 6 (seis) refeições diárias com cardápio elaborado por nutricionista, de acordo com a 
necessidade nutricional de cada paciente. O cardápio deverá estar disponível à fiscalização do 
Município; 

 
- Manter estoque de alimentos suficientes, com qualidade e dentro da validade, que garanta à boa 
alimentação e nutrição; 

 
- Manter serviços de lavanderia, bem como procedimentos para a identificação das roupas de uso 
pessoal dos residentes, visando à manutenção da individualidade e a humanização; 
 
- Organizar e manter atualizados e com fácil acesso, os documentos necessários à fiscalização, 
avaliação e controle social; 
 
- Planejar atividades com a participação dos residentes no planejamento, respeitando as demandas 
do grupo e aspectos socioculturais e da região onde estão inseridos; 
 

Os serviços de atendimento aos residentes serão executados pela instituição no 
endereço referido em seu Termo de Credenciamento, sob a responsabilidade técnica do 
profissional indicado, nos termos da contratação; 
 

A credenciada deverá informar à SEMSA, qualquer mudança de endereço, 
responsável técnico, bem como, telefone, e-mail ou outros. No caso de mudança de endereço a 
SEMSA analisará o interesse em manter os serviços estabelecidos, podendo realizar o 
descredenciamento da instituição, se o novo endereço não atender as condições estabelecidas no 
Termo de Referência. 
 

É de responsabilidade exclusiva e integral da credenciada a correta remuneração 
dos profissionais que prestarão o serviço de acolhimento institucional, incluídos os encargos 
trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais resultantes do vínculo empregatício, cujos ônus e 
obrigações não se transferem para a Administração Pública. 
 

A credenciada indenizará terceiros e a Administração Pública por todo e qualquer 
prejuízo ou dano, decorrente de culpa ou dolo, durante a execução dos serviços. 

 
A credenciada deverá solicitar ao Poder Judiciário, quando necessário, a concessão 

da curatela para o residente que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 
vontade. 
 

Entre as condições de habilitação para o credenciamento, a credenciada deverá 
receber o paciente, sem responsável familiar e/ou de família extensa, com a correspondente 
comunicação ao Ministério Público. 

 
As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias 

unidades, observadas as normas de planejamento e execução emanadas do órgão competente, 
conforme Portaria n° 106, de 11 de fevereiro de 2000. 
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LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INFRAESTRUTURA: 
 

O serviço deverá ser prestado em imóvel de propriedade da credenciada ou por ela 
locado para esta finalidade, contendo a infraestrutura prevista na RDC n° 283/2005. 

 
Deve localizar-se em área residencial, na comunidade, em região de fácil acesso. A 

edificação deve ser de alvenaria e que ofereça recursos de infraestrutura previstos neste Termo de 
Referência. 
 

A credenciada necessita oferecer instalações físicas em condições de 
habitabilidade, higiene, salubridade, segurança e garantir a acessibilidade a todas as pessoas com 
dificuldade de locomoção. 
 

Quando o terreno da credenciada apresentar desníveis, deverá ser dotado de rampas 
para facilitar o acesso e a movimentação dos residentes. 

 
As instalações prediais de água, esgoto, energia elétrica, proteção e combate a 

incêndio, telefonia e outras existentes, deverão atender às exigências dos códigos de obras e do 
código de posturas locais, bem como as normas de Prevenção de Incêndio, assim como às normas 
técnicas brasileiras pertinentes a cada uma das instalações. 
 

A instituição deve atender minimamente às seguintes exigências específicas: 
 
1. Possuir acessibilidade a todos os ambientes da instituição para aqueles com mobilidade reduzida, 
através de rampas, elevadores, portas com medida para entrada de cadeiras e rodas e demais 
exigências de acessibilidade prevista na NBR 9050/ABNT; 
 
2. Acesso externo - devem ser previstas, no mínimo, duas portas de acesso; 
 
3. Pisos externos (inclusive de rampas e escadas) - devem ser de fácil limpeza e conservação, 
uniformes, com ou sem juntas e com mecanismo antiderrapante; 
 
4. Rampas e Escadas - Devem ser executadas conforme especificações da NBR 9050/ABNT, 
observadas as exigências de corrimão e sinalização; 
 
5. Circulações internas:  
 
- As circulações principais devem ter largura mínima de 1,00m e as secundárias podem ter largura 
mínima de 0,80 m; contando com luz de vigília permanente; 
 
- Circulações com largura maior ou igual a 1,50 m devem possuir corrimão dos dois lados; 
 
- Circulações com largura menor que 1,50 m podem possuir corrimão em apenas um dos lados; 
 
6. Dormitórios separados por sexos, para no máximo 4 (quatro) pessoas, da seguinte forma: 
 
d) Os dormitórios de uma pessoa devem possuir área para uma cama e guarda-roupas; 
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e) Os dormitórios coletivos devem prever uma distância mínima de 0,80 m entre duas camas 
e guarda-roupas de, no mínimo, 4 (quatro) portas, com espaço individualizado e identificado para 
cada idoso; 
 
f) Devem ser dotados de luz de vigília e campainha de alarme ao alcance da mão do idoso; 
 
7. Banheiros Coletivos com barras de apoio, separados por sexo, com no mínimo, um vaso 
sanitário que permita a transferência frontal e lateral de uma pessoa em cadeira de rodas, conforme 
especificações da NBR 9050/ABNT, 1 (um) lavatório e 1(um) chuveiro. Não sendo permitido 
qualquer desnível em forma de degrau para conter a água, nem o uso de revestimentos que 
produzam brilho e reflexos; 
 
8. Sala administrativa/reunião/atendimentos individualizados; 
 
9. Posto de Enfermagem com cuba para a lavagem de mãos; 
 
10. Refeitório com área mínima de 1m² por pessoa, acrescido de lavatório para higienização das 
mãos; 
 
11. Cozinha e Despensa com área adequada e espaço para acomodar uma geladeira, um fogão 
industrial, uma pia de duas cubas inox, uma bancada inox para preparo de alimentos, um armário 
grande para guardar as louças; 
 
12. Almoxarifado; 
 
13. Lavanderia e local para guarda de material de limpeza;  
 
14. Local para guarda de roupas de uso coletivo; 
 
15. Vestiário e banheiro para funcionário; 
 
16. Lixeira ou abrigo externo à edificação para armazenamento de resíduos até o momento da 
coleta; 
 
17. Área externa descoberta para convivência e desenvolvimento de atividades ao ar livre (solarium 
com bancos, vegetação e outros). 
 

A instituição poderá terceirizar os serviços de alimentação, limpeza e lavanderia, 
sendo obrigatória à apresentação do contrato e da cópia do alvará sanitário da empresa terceirizada.  

 
A instituição que terceirizar estes serviços está dispensada de manter quadro de 

pessoal próprio e área física específica para os respectivos serviços. 
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PORTARIA N° 106, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2000. 
MINISTÉRIO DA SAÚDE GABINETE DO MINISTRO 

DOU de 24/02/2000 (n° 39-E, Seção 1, pág. 23) 
 
O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, considerando: a necessidade da 
reestruturação do modelo de atenção ao portador de transtornos mentais, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS; a necessidade de garantir uma assistência integral em saúde mental e eficaz 
para a reabilitação psicossocial; a necessidade da humanização do atendimento psiquiátrico no 
âmbito do SUS, visando à reintegração social do usuário; a necessidade da implementação de 
políticas de melhoria de qualidade da assistência à saúde mental, objetivando à redução das 
internações em hospitais psiquiátricos, resolve:  
 
Art. 1° - Criar os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde, para o atendimento ao portador de transtornos mentais. Parágrafo único - Entende-
se como Serviços Residenciais Terapêuticos, moradias ou casas inseridas, preferencialmente, na 
comunidade, destinadas a cuidar dos portadores de transtornos mentais, egressos de internações 
psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares e, que 
viabilizem sua inserção social.  
 
Art. 2° - Definir que os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental constituem uma 
modalidade assistencial substitutiva da internação psiquiátrica prolongada, de maneira que, a cada 
transferência de paciente do Hospital Especializado para o Serviço de Residência Terapêutica, 
deve-se reduzir ou descredenciar do SUS, igual n° de leitos naquele hospital, realocando o recurso 
da AIH correspondente para os tetos orçamentários do estado ou município que se responsabilizará 
pela assistência ao paciente e pela rede substitutiva de cuidados em saúde mental.  
 
Art. 2°- A - Os SRT deverão acolher pessoas com internação de longa permanência, egressas de 
hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. Parágrafo único - Para fins desta Portaria, será 
considerada internação de longa permanência a internação de dois anos ou mais ininterruptos. 
 
Art. 2°- B - Os SRT serão constituídos nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidos pelas 
necessidades específicas de cuidado do morador, conforme descrito no Anexo I desta Portaria.  
 
§ 1° - São definidos como SRT Tipo I as moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em 
processo de desinstitucionalização, devendo acolher no máximo oito moradores. 
 
§ 2° - São definidos como SRT Tipo II as modalidades de moradia destinadas às pessoas com 
transtorno mental e acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu 
comprometimento físico, que necessitam de cuidados permanentes específicos, devendo acolher no 
máximo dez moradores. 
 
§ 3° - Para fins de repasse de recursos financeiros, os Municípios deverão compor grupos de 
mínimo quatro moradores em cada tipo de SRT. 
 
§ 4º - Os SRT tipo II deverão contar com equipe mínima composta por cuidadores de referência e 
profissional técnico de enfermagem, observando-se as diretrizes constantes do Anexo I desta 
Portaria. 
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§ 5º - As duas modalidades de SRT se mantém como unidades de moradia, inseridos na 
comunidade, devendo estar localizados fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou 
especializadas, estando vinculados a rede pública de serviços de saúde. 
 
Art. 3° - Definir que aos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental cabe:  
 
a) garantir assistência aos portadores de transtornos mentais com grave dependência institucional 
que não tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia social e não possuam vínculos 
familiares e de moradia; 
 
b) atuar como unidade de suporte destinada, prioritariamente, aos portadores de transtornos mentais 
submetidos a tratamento psiquiátrico em regime hospitalar prolongado; 
 
c) promover a reinserção desta clientela à vida comunitária.  
 
Art. 4° - Estabelecer que os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental deverão ter um 
Projeto Terapêutico baseado nos seguintes princípios e diretrizes: 
 
a) ser centrado nas necessidades dos usuários, visando à construção progressiva da sua autonomia 
nas atividades da vida cotidiana e à ampliação da inserção social; 
 
b) ter como objetivo central contemplar os princípios da reabilitação psicossocial, oferecendo ao 
usuário um amplo projeto de reintegração social, por meio de programas de alfabetização, de 
reinserção no trabalho, de mobilização de recursos comunitários, de autonomia para as atividades 
domésticas e pessoais e de estímulo à formação de associações de usuários, familiares e 
voluntários; 
 
c) respeitar os direitos do usuário como cidadão e como sujeito em condição de desenvolver uma 
vida com qualidade e integrada ao ambiente comunitário. 
 
Art. 5° - Estabelecer como normas e critérios para inclusão dos Serviços Residenciais Terapêuticos 
em Saúde Mental no SUS: 
 
a) serem exclusivamente de natureza pública; 
 
b) a critério do gestor local, poderão ser de natureza não governamental, sem fins lucrativos, 
devendo para isso ter Projetos Terapêuticos específicos, aprovados pela Coordenação Nacional de 
Saúde Mental; 
 
c) estarem integrados à rede de serviços do SUS, municipal, estadual ou por meio de consórcios 
intermunicipais, cabendo ao gestor local a responsabilidade de oferecer uma assistência integral a 
estes usuários, planejando as ações de saúde de forma articulada nos diversos níveis de 
complexidade da rede assistencial; 
 
d) estarem sob gestão preferencial do nível local e vinculados, tecnicamente, ao serviço 
ambulatorial especializado em saúde mental mais próximo; 
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e) a critério do Gestor municipal/estadual de saúde os Serviços Residenciais Terapêuticos poderão 
funcionar em parcerias com organizações não governamentais (ONGs) de saúde, ou de trabalhos 
sociais ou de pessoas físicas nos moldes das famílias de acolhimento, sempre supervisionadas por 
um serviço ambulatorial especializado em saúde mental.  
 
Art. 6° - Definir que são características físico-funcionais dos Serviços Residenciais Terapêuticos 
em Saúde Mental: 
 
6.1 - apresentar estrutura física situada fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou 
especializadas, seguindo critérios estabelecidos pelos gestores municipais e estaduais; 
 
6.2 - existência de espaço físico que contemple de maneira mínima: 
 
6.2.1 - dimensões específicas compatíveis para abrigar um número de no máximo 8 (oito) usuários, 
acomodados na proporção de até 3 (três) por dormitório; 
 
6.2.2 - sala de estar com mobiliário adequado para o conforto e a boa comodidade dos usuários; 
 
6.2.3 - dormitórios devidamente equipados com cama e armário; 
 
6.2.4 - copa e cozinha para a execução das atividades domésticas com os equipamentos necessários 
(geladeira, fogão, filtros, armários etc.); 
 
6.2.5 - garantia de, no mínimo, três refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar. 
 
Art. 7° - Definir que os serviços ambulatoriais especializados em saúde mental, aos quais os 
Serviços Residenciais Terapêuticos estejam vinculados possuam equipe técnica que atuará na 
assistência e supervisão das atividades, constituída, no mínimo, pelos seguintes profissionais:  
 
a) 1 (um) profissional de nível superior da área de saúde com formação, especialidade ou 
experiência na área de saúde mental; 
 
b) 2 (dois) profissionais de nível médio com experiência e/ou capacitação específica em 
reabilitação psicossocial.  
 
Art. 8° - Determinar que cabe ao gestor municipal/estadual do SUS identificar os usuários em 
condições de serem beneficiados por esta nova modalidade terapêutica, bem como instituir as 
medidas necessárias ao processo de transferência dos mesmos dos hospitais psiquiátricos para os 
Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental.  
 
Art. 9° - Priorizar, para a implantação dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental, os 
municípios onde já existam outros serviços ambulatoriais de saúde mental de natureza substitutiva 
aos hospitais psiquiátricos, funcionando em consonância com os princípios da II Conferência 
Nacional de Saúde Mental e contemplados dentro de um plano de saúde mental, devidamente 
discutido e aprovado nas instâncias de gestão pública.  
 
Art. 10° - Estabelecer que para a inclusão dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental 
no Cadastro do SUS, deverão ser cumpridas as normas gerais que vigoram para cadastramento no 
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Sistema Único de Saúde e a apresentação de documentação comprobatória aprovada pelas 
Comissões Intergestores Bipartite.  
 
Art. 11° - Determinar o encaminhamento por parte das Secretarias Estaduais e Municipais, ao 
Ministério da Saúde - Secretaria de Políticas de Saúde - Área Técnica da Saúde Mental, a relação 
dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental cadastrados no estado, bem como a 
referência do serviço ambulatorial e a equipe técnica aos quais estejam vinculados, acompanhado 
das FCA - Fichas de Cadastro Ambulatorial e a atualização da FCH - Ficha de Cadastro Hospitalar 
- com a redução do número de leitos psiquiátricos, conforme art. 2° desta portaria.  
 
Art. 12° - Definir que as Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde, com apoio 
técnico do Ministério da Saúde, deverão estabelecer rotinas de acompanhamento, supervisão, 
controle e avaliação para a garantia do funcionamento com qualidade dos Serviços Residenciais 
Terapêuticos em Saúde Mental.  
 
Art. 13° - Determinar que as Secretarias de Assistência à Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde e 
a Secretaria Executiva, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante ato conjunto, regulamentem os 
procedimentos assistenciais dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental.  
 
Art. 14° - Definir que cabe aos gestores de saúde do SUS emitir normas complementares que visem 
a estimular as políticas de intercâmbio e cooperação com outras áreas de governo, Ministério 
Público, Organizações Não Governamentais, no sentido de ampliar a oferta de ações e de serviços 
voltados para a assistência aos portadores de transtornos mentais, tais como: desinterdição jurídica 
e social, bolsa-salário ou outra forma de benefício pecuniário, inserção no mercado de trabalho.  
 
Art. 15° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

JOSÉ SERRA 
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ANEXO I 
 

DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS 

 
Os Serviços Residenciais Terapêuticos configuram-se como dispositivo estratégico no processo de 
desinstitucionalização. Caracterizam-se como moradias inseridas na comunidade destinadas a pessoas com 
transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia. O caráter fundamental do 
SRT é ser um espaço de moradia que garanta o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate de 
cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das 
referências familiares.  
 
SRT Tipo I Modalidade de moradia destinada àquelas pessoas com internação de longa permanência que não 
possuem vínculos familiares e sociais. A lógica fundamental deste serviço é a criação de um espaço de 
construção de autonomia para retomada da vida cotidiana e reinserção social.  
 
O SRT tipo I deve acolher no máximo 8 (oito) moradores, não podendo exceder este número. Cada módulo 
residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará o suporte 
técnico profissional necessário ao serviço residencial. O acompanhamento dos moradores das residências 
deve estar em consonância com os respectivos projetos terapêuticos individuais. Tal suporte focaliza-se no 
processo de reabilitação psicossocial e inserção dos moradores na rede social existente (trabalho, lazer, 
educação, entre outros). Cada módulo poderá contar com um cuidador de referência. A incorporação deste 
profissional deve ser avaliada pela equipe técnica de acompanhamento do SRT, vinculada ao equipamento de 
saúde de referência e ocorrerá mediante a necessidade de cuidados de cada grupo de moradores, levando-se 
em consideração o número e nível de autonomia dos moradores. O ambiente doméstico deve constituir-se 
conforme definido na Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000. 
 
SRT Tipo II Modalidade de moradia destinada àquelas pessoas com maior grau de dependência, que 
necessitam de cuidados intensivos específicos, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações 
mais diretivas com apoio técnico diário e pessoal, de forma permanente. Este tipo de SRT deve acolher no 
máximo 10 (dez) moradores, não podendo exceder este número. O encaminhamento de moradores para SRTs 
tipo II deve ser previsto no projeto terapêutico elaborado por ocasião do processo de desospitalização, focado 
na reapropriação do espaço residencial como moradia, na construção de habilidades para a vida diária 
referentes ao autocuidado, alimentação, vestuário, higiene, formas de comunicação e aumento das condições 
para estabelecimento de vínculos afetivos, com consequente inserção deles na rede social existente. O 
ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria 106/GM/MS, de 2000, levando em 
consideração adequações/adaptações no espaço físico que melhor atendam as necessidades dos moradores. 
Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará 
o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial. Cada módulo residencial deverá contar com 
cuidadores de referência e um profissional técnico de enfermagem. Para cada grupo de 10 (dez) moradores 
orienta-se que a RT seja composta por 5 (cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um) profissional técnico 
de enfermagem diário. Esta equipe deve estar em consonância com a equipe técnica do serviço de referência. 
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TERMO DE REFERENCIA 
 

Modelo de Lista Mensal de Acolhimento de Pacientes 
  

Nome Data de 
Nascimento 

Data de 
Ingresso 

Processo 
(se houver) 

Motivo do 
Acolhimento 

Situação 
Atual 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

Comunicação de Ingresso 
  
1 - Identificação da STR: 
 
2 - Identificação do Paciente: 
Nome: 
 
Sexo: Nascimento: Idade: 

 
CPF n°: 
 
RG n°: 
 
Filiação: 
 
 
Grau de Dependência no Ingresso: 
 
Data de Ingresso: 
 
Beneficio/Aposentadoria: 
 
Valor: 
 
Processo de Interdição: 
 
Relação de bens ao ingressar: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


