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ILMA SENHORA 
~ f \i \ 

\i'wt?,i "<' j J'Yt<Ll·'--:0'\ 
Marian Fatima Nakad 

MARIAN FÁTIMA NAKAD 
Secretária Municipal de Saúde 

Assunto: Renovação Contrato de Gestão nº 7.782/201 7 - E.S.F. 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE 

BIRIGUI, matriz inscrita no CNPJ/ME sob o nº 45.383.106/0001-50 ( Filial -

CNPJ/ME sob o nº 45.383.106/0003-11), com sede na Rua Doutor Carlos Carvalho, 

115, Patrimônio Silvares - Birigui - SP, CEP-16.201-010, neste ato representada pelo 

seu Diretor Presidente, CLÁUDIO CASTELÃO LOPES, vem, perante Vossa 

Senhoria, apresentar a Proposta de Readequação de Plano de Trabalho do Contrato de 

Gestão nº 7. 782/2017 - Programa Estratégia Saúde da Família - ESF. 

Sem mais para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e 

Atenciosamente, 

Presidente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ' 
SETOR DE PROT0?9}-:° - UR,f:'RO·~ . 

Processo n~t/ f/cA(/ I I L/Jf;. rc .. ir 
Assunto: • A · &t-7" ·>)' e _jí_ /ü · 1 ~· Data: 1L1f 7 , · 'f 

Usuário: j,_,q.-}( 1 çjf:· / ti,-1 
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lrmarufaáe da Santa Casa áe 9rf.iseric6râia áe <Birigui 
-~ jlssistencia{ tÍe Saúáe tÍe <Biri{}ui 

SaúdedaFam1ia 

a 

PROPOSTA DE READEQUAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO DO CONTRATO DE GESTÃO 

N~ 7. 782/2017 

BIRIGUI 2019 
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IrmaTUÚuÍe áa Santa Casa áe 94.isericórâta áe <Birigui 
- ~áe )fssistencia{ áe Saúáe áe CJJírieui 

1. INTRODUÇÃO: 

Saúdedafamí&a 

Considerando Contrato de Gestão nQ 7. 782/2017, com objeto de contratação 

de Organização Social para SUPERVISÃO/ ACOMPANHAMENTO/ REGULAÇÃO E 

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA- ESF NAS 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, COM A IMPLEMENTAÇÃO DA SAÚDE DA MULHER 

DIURNO; 

Considerando a Renovação Contrato Gestão por mais 12 (doze meses), resolve 

apresentar a proposta para a aprovação da Comissão de Avaliação; 

Considerando que a atenção básica caracteriza -se por um conjunto de ações 

de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da 

saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução 

de danos e a manutenção da saúde com objetivo de desenvolver uma atenção integral; 

2. UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPE SAÚDE FAMILIA 

ÁREAS/ UNIDADES DE SAÚDE COM ESF 

A OSS Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui possui o escopo de 

manter e subsidiar a continuidade das ações e serviços de saúde à população de 

Birigui, em consonância com as Políticas de Saúde do SUS, diretrizes e programas da 

Secretaria Municipal da Saúde (SMS) em Unidades Básica de Saúde - UBS. 

As áreas estratégicas apoiadas pela ESF, além de prestarem serviços de apoio 

assistencial nas Unidades Básicas de Saúde, estão sendo demandadas a fortalecer a 

agenda, através de visitas domiciliares e atendimentos em grupo, desenvolvendoo 

cuidado. As áreas cobertas pela ESF em UBS são: 
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Innanáaáe áa Santa Casa áe ?.t.isfflcórâw áe <BiritJui 
- (j(eáe }f.ssistencia{ á.e Saúá.e á.e <Birifjui 

Saúdedafamí&a 

COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

~- .. - ~~...-... - --."":";;-- ----- .- -.;r- -·.------..r,..- --.-;-:•·. - --~,--.------~-....:..;-:.::...-:~..:;:, .. ~----~ 
.UBS·· , .. .- , "-· -.-- · · - _ · · · ' Nº'.DE·EQUIPES-REt>UZIDAS:·,ri):'"· · ... :-.. -~ !_.,.·.'.,,•-:.:!•:·· ... ~- ___ .... -;: __ . ____ .:_ ---· _:..:.:.....:....-_ - - ____ :-. - -.;.·:;~~---:_: __ .,.:·_::,.__:.._:. __ 

UBS - 1 CIDADE JARDIM 3 

UBS- 2 TOSELAR 2 

UBS - 3 ISABEL MARIN 2 

UBS-4 COSTA RICA 2 

UBS - 5 SANTO ANTÔNIO 1 

UBS - 6 TIJUCA 4 

UBS - 7 SÃO VICENTE 1 

UBS-8 JANDAIA 1 

UBS - 9 JOAO CREVELARO 3 

UBS - 10 COLINAS 1 
r~- - -- .. ~ ,< ... - -- -- -- -:· - -~;;-. ·- .. -- ._:-. ~~~~.~~~~;:~~~----~=-~ .. ~~2:~~~~~}1~l~-tlf--· ... ---- - --- . ·- - - -·-t .. • .. 

3. JUSTIFICATIVA 

Atualmente, na cidade de Birigui, cujo índice demográfico se estabelece em pouco 

mais de 120 000 habitantes, contamos com atendimento da Estratégia Saúde Família 

em 10 (dez) Unidades de Saúde Básica, com 20 (vinte) EFS' s(Estratégia Saúde da 

Família). As Unidades Básicas de Saúde estão localizadas em vários bairros da cidade, 

com atendimento de segunda a sexta-feira, das 07:00 às 18:00. As ESF'S são um 

programa do Ministério da Saúde e contam com um cronograma a ser seguido, e seu 

objetivo é a realização de tratamentos contínuos e ambulatoriais, como, por exemplo, 

Atenção à Saúde da Criança, Atenção à Saúde da Mulher, Controle de hipertensão e 

diabetes, Controle de Tuberculose e Eliminação da Hanseníase entre outros. 

QUANTIDADE DE EQUIPES 

----.,,,----- - ---- -- ... ?-~-- - --~ - ---, - ·- - -- -· ---- - --.. .. :. ~~. '~ 

iP~ROf ISSl_O_NAIS . ·,Ç9J':l.'fRATAO.OS~~~_;D~ ... , PROFISSlONAIS' EFErlVÓS~ 
~-.. ~ •!. • . _ .. ;~~-~ •\ ."·, - . ·.· .. ' ~ : '">J!. - .. ·- - .. _ ..... _ 

MÉDICOS 14 6 

ENFERMEIRA 20 

TÉCNICA ENFERMAGEM 20 

Serão disponibilizadas 20 Equipes de Saúde, porém no quadro de enfermagem 

ficam previsto 20 enfermeiros. 
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Innantúuf.e dá Santa Casa tÍe 'Misericónfia áe <BiritJui 
- <R§áe .fl_ssistencia{ áe Saúáe áe <Biri[Jui 

Saúdedafanu1ia. 

4. METAS 

Pretende- se manter o planejamento das ações conforme o planejamento de cada 

ESF, considerando a diversidade de território e população conforme linha de cuidado 

de cada UBS, sendo necessário estratégias peculiares conforme a adstrição do 

território, como podemos citar alguns exemplos: em algumas equipes é 

necessáriodeixar dois períodos na semana para atendimento de pré - natal, outro 

exemplo relevante é a quantidade de crianças para atendimento de puericultura, em 

outras o território tem perfil de indivíduos adultos e idosos. 

Considerando a análise da produção, foi alterada (aumentada) a meta dos 

profissionais técnicos de enfermagem. 

1-METAS QUANTITATIVAS 

);;>. Médicos (20) 
--:- :_-·;;--:-::, - - .-.- -·- r.•-; • .... --- - .. - -.:-_ ._ - '~.~~;-~·-.. -~ ....... -:;~,.:~~-=€~'. :j_;~·:,).~'.1..1. ~fg ',_,,.__ ,,. . . . . . , 

~f~:~.< .-:· ·oéstrição d-~ Atendimentos 
. - , Meta-Mm1ma "-'~·~··· · . - -· :.Meta•.Tetat ... ,. ·-·· .... ,. '-~·. --~ 

~~.~~ :::.:: : ! _· ~~ ~-. ~(_·,~- • ~- __ • •• .• 

· Equipe Mensàl--· - . . · ·: Eqúi~~S<'~-"";·· 
• • ..., r, • 1 t -...-;·1 ~·- "...,._ ._ • I ' •",,r'\,~;."4,:J'." • '~-....., ~ 

• ' - - ''"'" I - •· • - •.~'--.:.!3~""--~J, .. ~ • ·-..l. .--.~--~ 

Consultas Programadas e Espontânea 502 10.040 
(Criança, Saúde Mental, Gestante e outros) 

Matriciamento 02 40 

Visitas Domiciliares 16 320 

Grupos 02 40 

~ Enfermeiros (20) 
;.<.·.-~.rc:-·:_'· ·;;-··3'"T;'-::. -----.-, - ...... ,_ -·--. '_·_ :"~~{_-.:--:·· ~ . • ---- -- --- .---~. /·!:"?·'";-.!' .. }~ .,;. 
;·. ··- - - · - - . • · < '. , M~ta M1n1ma .. ·: - .. ,-_. · .L .. ~_,.. .o•,cw ... ~<>:.. 
~-=,~::..~.,-=:.:::·.o_escr1ç_ao .. ~~~tend1mentos _ ::.: --~ .. Equ·i~Merisal · "· · :_. .~'~:.~~~~~!f~~\-<-·~ 
~~1"~~ .~• :"' .. .·. --;·· ...... - - .. · :_~~:· ... ~~.~-~·:.~~::~,-~~·,.~-.. · :: ~- ,~ ... -.:~~~:--::· ·:r~ . .->4,J.1'(.',1.:-t' • 

Acolhimento Conforme Demanda 100% 

Consulta de Enfermagem Programada 80 1600 

Visitas Domiciliares 20 400 

Coleta Preventivo 20 400 

" Grupos 02 40 

Procedimentos Conforme Demanda Conforme Demanda 
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Irmaruía& áa Santa Casa áe ?di.sericórâta áe <Birigui 
- <1?§áe fesistencia{ áe SaúlÍe áe <BirifJui 

Saúdedafamilia 

)> Técnico em Enfermagem (20) 
t·Y:~~--~·-::· .. --- ... _.--..~ -.. . .. ~- ~ .. -,..~-..,-~,. ---:-:-... ·:--~-::-·:-~-~----~.~::!~~~~pn.~~ 
•- · · · _ . - Meta Mm1ma . ·, - · , , . , "··~ 

Oescriçao de Atendimentos · · E .. 'M l . .,,.,:• ·: ; · : Meta-Total<·-: ·., ·i 
. · · qu1pe ensa · _.-,: · . . · ·· ·.. -'. · 
: . . - . - - . - - • ·:; . .:~~ ~-:.< - .... __ .: .~ ,._J::. :..a..t.:,,J ... 1..2-~ 

Procedimentos na Unidade Conforme Demanda 100% 

Visitas Domiciliares 50 1000 

Grupos 02 40 

)> Programa Saúde na Escola - PSE 
Os atendimentos serão realizados mediante organização prévia nas reuniões intersetoriais 
com a Educação. 

1. Ações de combate ao mosquito Aedes aegypti; 

2. Identificação de educandos com possíveis sinais de agravos de doenças em eliminação; 

3. Verificação da situação vacinai; 

4. Promoção de segurança alimentar e nutricional e da alimentação saudável e prevenção da 
obesidade infantil; 

5. Promoção das práticas Corporais, da Atividade Física e do lazer nas escolas. 

)> Comissões 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA Permanecer 
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In11aruíaáe áa Sauta Casa áe :Misericóráia áe <Birigui 
- ~áe )f.ssiste11cia{ áe Saúáe de CBirigui 

Saúdedafamília 

2- METAS QUALITATIVAS 

Informação 

Processo 

Processo 

Processo 

Humanização 

Entrega dos relatórios mensais de 
prestação de contas assistenciais, 
financeiros. 

Razão de exames citopatológicos 
do colo do útero em mulheres de 
25 a 64 anos na população 
residente de determinado local e a 
população da mesma faixa etária . 
(SISPACT0-2019) 

Razão de exames de mamografia 
de rastreamento realizados em 
mulheres de 50 a 69 anos na 
população residente de 
determinado local e população da 
mesma faixa etária. 

- Proporção de gravidez na 
adolescência entre as faixas etárias 
de 10 a 19 anos. 

Ouvidorla- SAU. Analise das 
Reclamações recebidas e 
providências relacionadas 

Conjunto de relatórios e documentos referidos no contrato 

Número de exames citopatológlcos do colo do útero realizados em 
mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, por município de residência e ano 

de atendimento 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+3 
Populaç.ão feminina na faixa etária de 25 a 64 anos, no mesmo local e ano:-. l 

Quantidade apresentada de mamografias para rastreamento realizadas em 
mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos, por município de residência e ano 

de atendimento. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~+2 
População feminina na faixa etária de 50 a 69 anos, no mesmo local e ano. 

Número de nascidos vivos de mães adolescentes de 10 a 19 anos, residentes 
em determinado local e período 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-XlOO 
Número de nascidos vivos de mães residentes no mesmo local e período 

Entrega do relatório comentado das reclamações através das diferentes 
ouvldorlas, bem como, das providências. 

M ENSAL 

MENSAL 

MENSAL 

MENSAL 

MENSAL 

Protocolo de 
Recebimento 

Relatório SISCÁN 

Relatório SISCAN 

Relatório SISNASC 

Ouvfdorla SMS 
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IrmantÚuÍe áa Santa Casa áe ?disericórâta áe <Birigui 
-'RµÍ.e_ftssistenciaí áe SaÚJÚ áe <BiritJui 

Saúdedafam11ia 

a. Metas para o Ambulatório Saúde Mulher (Implementação Saúde 
Mulher Diurno) 

Médicos Ginecologistas (Definir meta mínima) 

Consultas Conforme Demanda 

Procedimentos Conforme Demanda 

t":"""::.~·..-r:,r~~-~~.:------y-7 .... ~- -.- -11~-- .... - --·---- - --- 1~~-;-- --- .--.- --.;--~·'·.~<s;-" :> -~,.~~--~ 

"Desc~i~ão Atendimento · · · <'.·:~:_-~~t~ ... , .;~:-.~:,,1~~~~-f;;·::··ci~.~ 
- · __ · __ - ~ - - - :_ . - - - - ... · _-'•-,""-i:. ·- .:.;·-.: . ...: .. ·.':'; ... _~_.j_ .. ~ 
Procedimentos (avaliação antropométrica, 
administração de medicamentos, verificação Conforme Demanda 

de sinais vitais, outros procedimentos 

Consulta de Enfermagem Conforme Demanda 

Coleta MaterialCitopatológico Conforme Demanda 

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

12mês 22mês 32mês 42mês s2mês 62mês 

R$ 588.956,72 R$ 588.956,72 R$ 588.956,72 R$ 588.956,72 R$ 588.956,72 RS 588.956,72 

72 mês 82mês 92mês 102 mês 112 mês 122 mês 

R$ 580.250,07 R$ 580.250,07 R$ 580.250,07 R$ 580.250,07 R$ 580.250,07 R$ 580.250,07 
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Jrmaruíaáe áa Santa Casa tÍe 'M.isericórâuz tÍe <BiritJui 
- ~tfe }tssistencia( áe Saúáe áe (]3iri1Jui 

Esclarecimento das alterações propostas 

Saúdedafamilia 

./ Com a finalidade de atendimento a deliberação do Conselho Municipal 

de saúde, foi retirada a previsão da atribuição de insalubridade aos 

servidores com atribuições e funções administrativas . 

./ Aumento na quantidade de Coordenador de 1 {um) para 2 {dois) e 

retirado 1 (um) supervisor, sem prejuízo no va lor tota l de recursos 

humanos. 

6. DOVALOR 

:: . 
RECURSOS HUMANOS ClT r . . 

MENSAL 

Salários R$ 326.928,80 

Encargos R$ 26.092,58 

Provisões R$ 115.279,66 

Benefícios/Vale Alimentação R$ 7.788,00 

Sub Total R$ 476.089,04 

MATERIAL DÊ CONSUMO 

Material de Escritório R$ 7.000,00 

Materiais consumo EPI R$ 1.770,00 

Sub Total R$ 8.770,00 

,SERVIÇO DE PESSOA JURÍ91CA 

Custos Indiretos/Apoio Administrativo R$ 30.000,00 

Serviços Médicos R$ 50.391,03 

Limpeza de lmoveis R$ 12.000,00 
Manutenção R$ 3.000,00 
Sub Total R$ 95.391,03 
TOTAlGERAL 

. , 
R$ " 58;0.250,07 
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7. CONCLUSÃO 

Irmatuúufe tfa Santa Casa tÍe :Misericórtfia tÍe <Birigui 
- <I(eáe _ft.ssistencia{ áe SaútÍe áe <Bifinui 

SaúdedaFamla 

Ante aos elementos fáticos expostos, segue planilha financeira devidamente 

adequada, requerendo digne-se Vossa Senhoria aprovação da presente proposta 

financeira, para fins de aperfeiçoamento da gestão do Projeto de Estratégia de Saúde da 

Família e a Unidade de Saúde gerida no valor total anual de R$7.015.240,70 (Sete milhões 

quinze mil duzentos e quarenta reais e setenta centavos), conforme demonstrado na 

planilha financeira. 

Termos em que, 

Pede deferimento. 

No ensejo, apresentamos os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração, 

nos colocamos a sua inteira disposição para todos os esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

IRMANDADE D 
I 

' 

Birigui/SP, 02 de Outubro de 2019 

/ 
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Irma11áaáe áa Santa Casa áe :Misen'c6ráia áe <Bin{Jui 
- <R,§áe }f ssistencia{ áe Saúáe áe <Birigui 

ANEXOI 

CLT- ESF 

PESSOA'- /FUNCIONÁRIOS 

MÉDICOS 

ENFERMEIROS 

TÉCNICO ENFERMAGEM 

AUXILIAR ADMIN ISTRATIVO 

COORDENADOR 

SUPERVISORA 

RECEPCIONISTA 

CLT- SAÚDE DA MULHER DIURNO 

. P.ESSOAL /FUNCIONÁRIOS QUANTIDADE 

ENFERMEIROS 1 

SaúdedaFamília 

QUANTIDADE JORNADA 

14 40 hs 
20 40 hs 
20 40 hs 
1 40 hs 
2 40 hs 
1 40 hs 
1 40 hs 

JORNADA 

40 hs 
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Inna11áaáe áaSa11ta Casa áe 9r1.isericóráia áe <Birigui 
- <RJáe }l.ssistencia{ áe Sa1íáe áe <Birigui 

SaúdedaF111111a 

CLT- Estratégia Saúde Família - ESF 

~ 

kloA~~I sÂlARto ,, ·~ÁL/FÜ~ ' INSAiUBRIOADE 
MÉDICOS 14 40 hs 1 R$ 14.509,60 R$ 199,60 
ENFERMEIROS 20 40 hs 1 R$ 3.184,23 RS 199,60 
TÉCNICO ENFERMAGEM 20 40 hs 1 RS 1.653,26 RS 199,60 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 40 hs I RS 2.254,80 
COORDENADOR 2 40 hs 1 RS 4.624,20 
SUPERVISORA 1 40 hs 1 R~.241,.80 
RECEPCIONISTA 1 40 hs 1 R$ 1.533,27 
SUBTOTAL 59 

ENCARGOS SOCtAJS - FGTS 

ENCARGOS SOCIAIS - PIS 

PROV!SÕES (132, FÉRIAS, 1/3 FÉRIAS E MULTA FGTS) 

VALE TRANSPORTE 

BENEFfaos -TICKET ALIMENTAÇÃO) 1 
UNIFORMES/EPIS/CRACHÁ 

SEGUMNÇA 00 lRABAlltO {PPRA/PCMSO) 1 
·GRADFK:AÇÃO COORDENADOR MÉDtoO 

llJTÃt: 

Obs. 1) Salários tendo oomo base o Acordo Coletivo SINSAUOE (ARAÇAiUBA) 

2) Insalubridade calculada .sobre o salário minimo ele R$ 998,00 x 20% = R$ 199,60 

f 

sAlÁRIO 
,, 

SAl.AIUO TPf'Al 
l.NDMDUAL 

R$ 14.709,20 R$ 205.928,80 

R$ 3.383,83 R$ 67.676 60 

R$ 1.852,86 R$ 37.057,20 

RS 2.254,80 RS 2.25480 

RS 4.624,20 RS 9.248,40 

RS 3.241,80 RS 3.241,80 

RS 1.533,27 R$ 1 .533,27 

R$ 326.940l87 

R$ 26.092.58 

-
R~ 109.710,67 

RS 132,00 R$ 7.788,00 

RS 30,00 R$ 1.770,00 

RS 45,00 R$ 2.655,00 

RS 2.901,92 
'i., 

ftS 471.8.59,04 
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Im1a11áaáe áa Santa Casa áe 9rf.isericóráia áe (}Jirifjui 
- <J?Jáe jlssiste11cia{ áe Sazíáe áe (}Jirigui 

SaúdedaFamflia 

Material de Consumo 

'
1 VAlQR MENSAL 

Material de Escritório R$ 7.000,00 
Materiais de Consumo EPI R$ 1.770,00 

R$ ·- 8. 770,00 

Serviços de Pessoa Jurf dica 

. , .. SERVIÇOS DE TERCEIRQS- SAÚDE DA MULHER 
DESCRIÇÃO -
SERVIÇOS MÉDICOS(AMBULATÓRIO 
SAÚDE MULHER) 

LIMPEZA DE IMÓVEIS 

CUSTOS INDIRETOS 

MANUTENÇÃO 

VALOR MENSAL 

R$ 50.391,03 

12.000,00 

30.000,00 

3.000,00 

45.000,00 

13 


