PREFEITURA DE MORADA NOVA
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MORADA NOVA/CE E 0 CENTRO DE

REcupERAeAO

TERAPEUTlcA

ATALAIA - CRTA.

0 MUNIcipIO DE MORADA NOVA/CE, pessoa juridica de direito pdblico, CNPJ n°
07.782.840/0001-00, com sede na Avenida Manoel Castro, n° 726, Centro, CEP
62.940-000, Morada Nova/CE, neste ato representado pelo seu Prefeito, Sr. JOSE
VANDERLEY NOGUEIRA, RG n° 2007002032820, inscrito sob o CPF n°
380.931.893-00 e o CENTR0 DE RECUPERACAO TERAPEUTICA ATALAIA CRTA, pessoa juridica de direito privado, CNPJ n° 16.955.583/0001-44, com sede
no sitio Manoel Lopes, S/N, CEP n° 62.940-000, Sede Rural, Morada Nova/CE,

neste ato representada pela sua presidente, Sra. SANDRALEA GONCALVES
MOURA, RG n° 2004002213145 SSP/CE, inscrita no CPF sob o n° 024.581.883-97,

resolvem celebrar o presente acordo de cooperagao, mediante as seguintes
clausulas e condig6es:
DO OBJETO:
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-CRTA para que este possa atender, em regime de acolhimento, na modalidade de
comunidade terapeutica, 02 (duas) vagas para adultos do sexo masculino, com
idade entre 18 e 65 anos, dependentes quimicos, encaminhados e controlados pela
Secretaria de Sadde municipal.

Clausula Segunda: 0 fluxo de atendimento dos pacientes no programa de
recuperagao sera realizado atraves de estudo social realizado pelo tecnico de
Servigo Social do CENTRO DE RECUPERAQAO TERAPEUTICA ATALAIA - CRTA

em conjunto com a Secretaria de Sadde, que devefa efetuar o encaminhamento em
papel timbrado do MUNIcipIO DE MORADA NOVA.

Clausula Terceira: Sao objetos desse instrumento de pactuagao:
I - promover a recuperagao e reinsengao social do dependente quimico, visando
efetivar programa de desintoxicagao de drogas;
11 -promover a reintegragao s6cio familiar do dependente quimico, capacitando para

uma melhor abordagem atrav6s de visitas aos residentes, reuni6es e atendimentos
individuais, telefonemas e e-mails acompanhamento e monitoramento familiar;

Ill -propiciar subsidio para reflexao sobre as implicag6es de suas atitudes;
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e elevar a autoestima, a partir de
a recuperagao
lv - promover
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novas perspectivas profissionais, a`trav6s de oficinas de informatica e panificagao;
V ~ facilitar ao usuario em tratamento e a seus familiares, a compreensao de que
drogas licitas e ilicitas alimentam as atividades e organizag6es criminosas.

DAs OBRiGAe6Es DO ENTE puBLlco:
Clausula Quarta: 0 ENTE PUBLICO se obriga a:

I -Ceder o im6vel pdblico para o acolhimento dos dependentes qu[micos de acordo
com o Termo de Cessao de Uso celebrado entre o Municipio de Morada Nova e o
Centro de Recuperagao Terapeutica Atalaia;
11 -Encaminhar os dependentes qufmicos;

Ill - Acompanhar a regularidade da situagao do CENTRO DE RECUPERAQAO
TERAPEUTICA ATALAIA -CRTA.

DAS OBRIGAC6ES CENTRO DE RECUPERACAO TERAPEUTICA ATALAIA CRTA:
Clausula Quinta: 0 CENTRO DE RECUPERAeAO TERAPEUTICA ATALAIA CRTA obriga-se a:

I - Executar o objeto deste instrumento, responsabilizando-se pela execugao dos
servigos, respondendo cMl e criminalmente par todos os danos, perdas, prejuizos
que, por dolo ou culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros, no
exercicio de suas atividades, vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar ao
ENTE PUBLICO ou a terceiros;

11 - Executar o objeto deste instrumento de acordo com as melhores tecnicas,
sempre responsavel por seus atos e com observancia da legislagao aplicavel a
materia, no que couber;
Ill - Ter responsabilidade por toda assistencia devida ao acolhido, inclusive
condig6es de asseio, higiene, alimentagao, assistencia medica, materiais
necessarios para o desenvolvimento de atividades e tudo o mais que se fizer
necessario no perfodo de internagao;

lv - Tratar os acolhidos com humanidade, respeito e no interesse exclusivo de
beneficiar sua satlde, visando alcangar sua recuperagao e insergao na familia e na
comunidade;
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V -Promover o atendimento psicol6gico e assistencial;
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materiais e equipamentos sociais adequados e
Vl
I, I - Manter
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compatfveis com o atendimento do's servigos assistenciais a que se obriga a prestar,
com vistas ao alcance do objeto deste instrumento;
Vll

- Arcar com todos os encarg6s e obrigag6es de natureza trabalhista,

previdenciaria, acidentaria, tributaria, administrativa, civil e comercial, decorrentes da

execugao do objeto deste instrumento;
VllI -Manter cadastradas as fichas individuais de matricula e registro de presenga,
contendo relagao nominal de todos os atendidos;

lx - Prestar contas dos atendimentos realizados;
X - Apresentar relat6rio de atividades;
Xl -Comunicar por escrito, com prazo minimo de 30 dias de antecedencia, eventuais
alterag6es no objeto de trabalho;

XH -Assegurar ao ENTE PUBLICO as condie6es necessarias ao acompanhamento,
supervisao, fiscalizagao e avaliagao da execugao dos servigos objetos deste
instrumento.

Xlll - Participar de todas as reuni6es programadas pela Secretaria de Sadde, bern

como fornecer todas as informa?6es necessarias a discussao de seus planos e
projetos de trabalho.

DO PRAZO:

Clausula Sexta: 0 presente instrumento tern sua vigencia entre 24 de Novembro
de 2021 e 23 de Novembro de 2022.
DO CONTROLE E DA FISCALIZACAO:

Clausula S6tima: 0 controle e a fiscalizagao deste instrumento, ficafao sobre o
encargo da Secretaria de Sabde, atrav6s do COMAD - Conselho Municipal de
Politicas sobre Drogas.
DA RESCISAO E DA RENUNCIA:

Clausula Oitava: 0 presente instrumento podera, a qualquer tempo e por iniciativa
de quaisquer dos participes, ser denunciado, mediante notificagao pr6via de 60 dias
ressalvada a hip6tese de rescisao por descumprimento de suas clausulas ou por
infragao legal. Em qualquer hip6tese, cada participe arcara com as obrigag6es
assumidas, ate a data do rompimento do ac°rd°.
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DAS

rfeRAe6Es

Clausula Nona: 0 presente instrumento podera ser aditado, por acordo entre as
partes, inclusive para prorrogagao do prazo de vlgencia. As partes elegem o Foro da
Comarca de Morada Nova com rendncia de qualquer doutro, por mais privilegiado
que seja, para dirimir quaisquer quest6es judiciais advindas do presente
instrumento.

E, por estarem certas e ajustadas, as partes firmam o presente instrumento em tres
vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas.
MORADA NOVA/CE, 24 de novembro de 2021.
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SANDRALEA CON?ALVES MOURA

Presidente do CRTA

TESTEMUNHAS:
Nome:
CPF no:
Assinatura:

Nome:
GPF no:

Assinatura:
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