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CONTRATO DE RESPONSABILIDADE MÚTUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

Nº 003/2020 

 

Processo no 081/2020 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O 

MUNICÍPIO DE IBITIRAMA - ES, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E A 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OFICINA DE GENTE. 

 

 

Pelo presente instrumento particular, com força de título extrajudicial nos termos do inciso II 

do artigo 585 do Código de Processo Civil, firmado em duas vias de igual teor, de um lado o 

Município de Ibitirama, Estado do Espírito Santo, pessoa jurídica de direito interno, inscrita 

no CNPJ Nº. 31.726.490/0001-3, com sede à Av. Anísio Ferreira da Silva, 56, Centro, 

Ibitirama, Estado do Espírito Santo, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA, brasileiro, casado, CPF Nº. 031.404.567-86, residente e 

domiciliado Ladeira de São Jorge, s/n, Centro, Ibitirama-ES, doravante denominada 

CONTRATANTE e de outro lado a ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OFICINA DE GENTE, 

situada à Rua das Pitangueiras, 726 – Balneário de Carapebus, Serra/ES, doravante 

denominada CONTRATADA,  

As partes acima designadas assumem por si e seus sucessores, as obrigações mútuas 

conforme as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATADA é uma instituição terapêutica, não ambulatorial, 

que tem por finalidade a recuperação, atenção e reinserção social da pessoa com 

transtornos decorrentes de uso ou abuso de Substâncias Psicoativas (SPA). A Associação 

Beneficente Oficina de Gente oferece aos adictos, que se assumirem como Residentes em 

parceria e obrigação mútua, um Programa Terapêutico com acompanhamento psicológico, 

em grupo e individual, baseado em Espiritualidade sem vínculo religioso e no programa de 

12 (doze) Passos utilizado pelos grupos de irmandades anônimas, pelo período de 09 

meses, sendo 90 (Noventa) dias em desintoxicação, conforme previsto na Lei 13.840/2019, 

acrescidos de mais 180 (cento e oitenta) dias para cumprimento e aplicabilidade do 

Programa Terapêutico, mediante parecer da equipe Médica/Multidisciplinar. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - É obrigação da CONTRATADA oferecer ao RESIDENTE: 

I. Acomodações necessárias para permanência e convívio, pelo tempo estabelecido no 

PROGRAMA TERAPÊUTICO. 

II. Alimentação diária composta de, no mínimo, 04 (quatro) refeições (café da manhã, 

almoço, café da tarde e jantar) em horários pré- estabelecidos pela casa e definidos pelo 

cronograma de atividades; 

III. Acompanhamento de Coordenadores/Monitores durante todo o período diurno; 

IV. Acompanhamento Psicológico e Terapêutico em grupo, com reuniões de 12 passos 

de acordo com o Programa Terapêutico e avaliação Terapêutica mensal; 
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V. Programa de convivência diário baseado em dinâmicas de grupo, reuniões de 

conscientização, grupos terapêuticos, grupos de autoajuda, laborterapia, e oficinas 

temáticas, de lazer e de esportes, dentre outras; 

VI. Oferecer todas as informações solicitadas pelo CONTRATANTE ou familiar, 

resguardando os direitos de sigilo profissional, bem como notificar oficialmente o mesmo 

caso haja qualquer advento oriundo de comportamentos indevidos do RESIDENTE. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – O CONTRATANTE: 

I. Autoriza a contenção do Residente, através de imobilização física/mecânica e 

ministração de medicação, caso haja a necessidade em situações como crises de 

abstinência em que o mesmo ofereça riscos à integridade física dos demais Residentes, à 

Equipe Técnica ou a si mesmo; 

II. Deverá ressarcir à Instituição despesas oriundas de consertos, reparos ou reposição 

de objetos ou qualquer área das dependências da Casa (interna/externa) que o Residente 

danificar. 

 

CLÁUSULA QUARTA - São Obrigações do RESIDENTE: 

I. Atender todas as normas estatutárias e do Regulamento Interno da CONTRATADA, 

participando de todas as atividades de seu programa, sempre mantendo condutas 

condizentes com a verdade e transparência de ações; 

II. Assumir e cumprir seu PROGRAMA TERAPÊUTICO INDIVIDUAL e em GRUPO; 

III. Manter a CONTRATADA sempre informada de todas as ocorrências particulares ou 

até mesmo de cunho judicial que o envolverem, discutindo com a mesma cada uma de suas 

atitudes e respeitando os Procedimentos estabelecidos; 

IV. Em caso de desistência do PLANO TERAPÊUTICO E/OU INTERNAÇÃO antes do 

prazo final deste, o RESIDENTE deve cumprir todas as etapas do procedimento de 

desistência que implicam em: aviso expresso e prévio para o Coordenador de Operações, e 

apresentação dos motivos de sua desistência (escritos a próprio punho) à Equipe Técnica. 

De outro modo será desligado por evasão. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Por necessidade terapêutica do RESIDENTE e por impossibilidade 

de este assumir suas obrigações pecuniárias, já que se mantém adstrito ao local de 

residência, o RESPONSÀVEL se obriga a quitar SOLIDÁRIA E INDIVIDUALMENTE o valor 

acordado neste, bem como a cumprir e respeitar as normas da COMUNIDADE 

TERAPÊUTICA, mantendo sempre em dia suas obrigações. 

 

CLÁUSULA SEXTA - São obrigações do CONTRATANTE: 

I. Atender todas as normas estatuárias e do Regulamento Interno da Associação 

Beneficente Oficina de Gente, participando de todas as atividades familiares do seu 

Cronograma, sempre mantendo condutas condizentes com a verdade e transparência de 

ações; 

II. Avisar imediatamente a equipe de apoio da CONTRATADA se souber de qualquer 

ato ou intenção do RESIDENTE de promover interrupção do cumprimento de seu PLANO 

TERAPÊUTICO; 
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III. Responder e custear as despesas pessoais do RESIDENTE, expressas na lista 

enxoval informada pela CONTRATADA, onde são incluídos itens de higiene pessoal, 

vestuário, cama e banho, dentre outros; 

IV. Fornecer e manter sempre em dia toda a medicação individual, acompanhada da 

prescrição médica do RESIDENTE, se prescrita por médico particular ou indicado pelo corpo 

Clínico da CONTRATADA. Esta condição é colocada como cláusula resolutiva expressa 

entre as partes nos termos do artigo 127 do Código Civil, ou seja, se não forem fornecidos 

os medicamentos no prazo certo para que não haja interrupção do tratamento médico 

prescrito, a CONTRATADA se exime de quaisquer transtornos; 

V. Prover, acompanhar e custear todas as despesas individuais com acompanhamento 

ambulatorial e médico, se necessárias, em avaliação do estado de saúde do RESIDENTE 

ou ante intercorrências advindas da abstinência. O CONTRATANTE ou a FAMÍLIA serão 

comunicados em caso de urgência médica sendo dado o encaminhamento inicial pela 

CONTRATADA, optando-se por serviço público. No caso de necessidade de internação 

hospitalar pela intercorrência, a CONTRATADA não se responsabilizará em oferecer 

acompanhante. No caso de enfermidade que exija cuidados médicos, isolamento ou 

quarentena, o PLANO TERAPÊUTICO do RESIDENTE será interrompido pelo tempo 

indicado pelo médico, devendo o residente retornar imediatamente após o término do prazo 

atestado pelo médico, sob pena de ter considerada sua rescisão contratual, haja vista que 

durante o período de internação o pagamento de mensalidades, bem como o período de 

tratamento são contados de forma ininterrupta; 

VI. O CONTRATANTE se compromete a atender prontamente a todo chamado feito pela 

Equipe Técnica da CONTRATADA em caráter de urgência; 

VII. Quando autorizada pela Equipe Técnica, qualquer saída provisória do RESIDENTE 

seja para tratamento médico, questões judiciais, visitas de ressocialização e etc., os 

familiares são responsáveis pela conduta do RESIDENTE no período em que estiver fora 

das dependências da CONTRATADA quando devem ser mantidas todas as regras do 

Regulamento Interno assumidas para preservar o cumprimento do PLANO TERAPÊUTICO. 

O RESIDENTE somente será liberado pela CONTRATADA mediante comparecimento 

pessoal do responsável por acompanhá-lo; 

VIII. Caso o RESIDENTE esteja respondendo Processo Judicial, o CONTRATANTE ou 

FAMILIAR expressamente indicado por este, fica obrigado a acompanhar o RESIDENTE em 

audiências ou obrigações estabelecidas pela Justiça, sendo de sua responsabilidade os 

deslocamentos de ida e volta às dependências da CONTRATADA após o cumprimento da 

formalidade legal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Disposições gerais sobre valores, pagamento de mensalidades,  

multa, período de serviço contratado, entre outros: 

O valor correspondente ao custo para internação e tratamento do RESIDENTE, para o 

período pactuado (Cláusula 2.), é de R$ 3.498,67 (três mil quatrocentos e noventa e oito 

reais e sessenta e sete centavos) mensais, devendo ser pago o valor mensal do tratamento 

todo dia 05 (cinco) do mês. 
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I. período de permanência do residente será de 09 meses, conforme o disposto na 

Clausula primeira; 

II. A manutenção de itens de uso pessoal, tais com: medicação, produtos de higiene, 

guloseimas, roupas, etc, será de responsabilidade da FAMÍLIA; 

III. Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este Contrato correrão 

na seguinte dotação orçamentária:  

(015) 070001.1030100072.018 - Elemento de Despesa 33903900000.  

 

Parágrafo Primeiro – Em caso de emissão de cheques, o pagamento só será efetivado no 

ato da compensação dos mesmos, devendo ser estes descriminados nas observações 

complementares deste contrato. 

Parágrafo Segundo – O não pagamento da mensalidade na data acordada implica em 

multa de 2% e juros legais de 0,33% ao dia, e em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias, 

o RESIDENTE será desligado e será promovida a rescisão contratual e a CONTRATADA 

reivindicará o direito a exigência da multa contratual acordada. 

Parágrafo Terceiro – Ao regularizar o valor da mensalidade, é colocado como cláusula 

resolutiva expressa entre as partes nos termos do artigo 127 e seguintes do Código Civil; 

Parágrafo Quarto – A rescisão deste contrato ocorrerá em caso de descumprimento de 

quaisquer obrigações assumidas, ficando acordado que a parte que der causa a rescisão 

pagará a outra 02 (duas) parcelas do valor da mensalidade normal de R$ 3.498,67 (três mil 

quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e sete centavos) SEM DESCONTO, como 

multa, que deverá ser paga A VISTA no ato de retirada do Residente das dependências da 

Instituição; caso o pagamento não seja efetuado, a parte devedora responderá através de 

cobrança Judicial; 

 

CLÁUSULA OITAVA – Qualquer objeto, pacote, ou correspondência destinada ao 

RESIDENTE deverá passar pela vistoria e análise prévia da equipe de apoio da 

CONTRATADA, inclusive informações que possam desfocar o tratamento; Vale ressaltar, 

que a CONTRATADA não se responsabilizará por nenhum objeto de valor deixado em 

poder do RESIDENTE, mesmo que autorizados pela Equipe Técnica, conforme disposto no 

item 6 do Regulamento interno da CONTRATADA; 

 

CLÁUSULA NONA – Fica acordado entre as partes, que é direito da CONTRATADA, sem 

nenhum ônus da rescisão, em atendimento ao aspecto prioritário do PROGRAMA 

TERAPÊUTICO do grupo como um todo, o poder de desligar o RESIDENTE, mediante 

notificação prévia, em caso de descumprimento das regras de convívio, do Regimento 

Interno e do Estatuto, ou mediante avaliação da Equipe Técnica ou parecer 

Médico/Psicológico. Diante do exposto, o CONTRATANTE isenta a CONTRATADA de 

quaisquer responsabilidades legais e penais. 

Parágrafo Primeiro – Qualquer saída do RESIDENTE do espaço da CONTRATADA, sem a 

prévia autorização da equipe técnica, implicará em Rescisão contratual por parte do mesmo, 

sujeita ao pagamento da multa e das diárias afeitas à desistência, sendo o desligamento 
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promovido automaticamente no momento da evasão, isentando a CONTRATADA de 

quaisquer responsabilidades a partir daí. 

 

Parágrafo Segundo – A CONTRATADA não se responsabiliza pelo transporte do 

RESIDENTE que por qualquer motivo esteja desligando ou sendo desligado, sendo 

responsabilidade da família ou do CONTRATADO conduzi-lo; 

Parágrafo Terceiro – Em caso de cobrança judicial de qualquer obrigação estabelecida 

neste contrato, fica a parte que der causa, obrigada ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios no importe de 20% do valor total do contrato (matrícula + mensalidades); 

Parágrafo Quarto – Fica autorizado, tanto por parte do CONTRATANTE quanto por parte 

do RESIDENTE, o uso do direito de imagem do mesmo, caso o mesmo seja registrado em 

reuniões e eventos dentro da CT; a CONTRATADA compromete-se em descaracterizar o 

rosto e/ou tatuagens visíveis do residente, para que o mesmo não se sinta constrangido 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - Fica estabelecido que eventual dúvida ou obscuridade, se aplicará 

os dispositivos que regem o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, junto ao 

fórum da comarca da Serra, ES, para dirimir quaisquer dúvidas que não estejam neste 

contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Observações contratuais complementares: 

E por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento, em duas vias de 

igual teor, juntamente com duas testemunhas. 

 

Ibitirama/ES, 03 de Janeiro de 2020. 

 

  

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA 

PREFEITO MUNICIPAL 

CONTRATANTE 

 

 

 

ROZIEL ESTEVÃO OLAVO 

Secretário Municipal de Saúde 

GESTOR DO CONTRATO 

 

 

 

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE OFICINA DE GENTE 

CNPJ 03.855.101/0001-32 CONTRATADA 

CONTRATADA 


