
                     CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPINAS 

 
 

1 

 

Observações para o debate da Secretaria Executiva a respeito do 
Plano de Trabalho da REDE MÁRIO GATTI DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

 
A Secretaria Executiva (SE) do Conselho Municipal de Saúde de Campinas debateu em 

sua reunião do dia 30/07/2019 o referido plano de trabalho, apresentando questionamentos às 
técnicas do DGDO presentes, Stephane e Camilla, e ao presidente da Rede Mario Gatti, Marcos 
Pimenta.  

Durante a discussão, alguns questionamentos feitos pela SE foram posteriormente 
respondidos, cujo material encontra-se em anexo (Decreto da Alta Articulada e metas qualitativas 
de cada plano de trabalho). Todavia, um amplo número de questões ainda estão sem resposta ou 
não puderam ser apresentadas, o que prejudica a análise que vem sendo feita como também a 
definição de um parecer. As questões que foram enviadas posteriormente e ainda não 
respondidas estão ao final do texto.  

Para que possamos continuar conduzindo nossas discussões com a transparência e 
responsabilidade necessárias ao cumprimento de nosso papel enquanto conselheiros/as 
municipais, vimos apresentar o estágio da discussão, para facilitar a tomada de decisão em 
momento oportuno.  

Para melhor entendimento, indicamos a legenda abaixo:  
- Destaques em azul: respostas e considerações da executiva. 
- Destaque em itálico: questões não conseguiram ser apresentadas. 
- Pergunta da Secretaria Executiva = PSE 
- Respostas contidas no Ofício da Presidência da RMG e complementos reunião executive 

13/08/2019 
 

Plano de trabalho Rede Mário Gatti de Urgência e Emergência 
 

Plano de Trabalho 1: Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi  
 
BLOCO HOSPITALAR 
 
Página 3: E) DETALHAMENTO DAS AÇÕES E METAS A SEREM EXECUTADAS  
 
 PSE1 - São discriminados 20 leitos para enfermaria de saúde mental: a enfermaria não 
possui 20 leitos adultos e 2 leitos infanto juvenil?  
 
Resposta: São hoje 20 leitos regulados pela regulação municipal. Estes são os únicos leitos 
psiquiátricos do município que são regulados pela SMS de Campinas. De acordo com as 
informações prestadas pelo Presidente da Autarquia, Pimenta, o convênio entre SMS e SES está 
em discussão e a perspectiva é que seja renovado. Está em negociação com o estado, que o PS 
do CHPEO torne-se referência regional para atendimento a crise em Saúde Mental. Questinamos 
se os leitos também seriam regionais e o presidente afirmou que não, que seria somente o PS.  
A discussão sobre este tema tornou-se muito tensa e desgastante, mas tentamos apontar para os 
gestores que o PS tornar-se uma referência regional (como a UNICAMP - comparação feita pelo 
próprio Pimenta) vai criar uma pressão para que os leitos sejam utilizados por todos aqueles que 
foram atendidos no PS e necessitam de internação. Campinas hoje só tem estes 20 leitos em 
enfermaria psiquiátrica com regulação municipal.  
 

a) Nos leitos de internação cirúrgica, não constam leitos cirúrgicos para neurologia e 
ortopedia. Por que? Se não há separação, porque estes leitos estão discriminados no 
Plano de trabalho? 

 
Página 5:  
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2 - Fornecer, também sem restrição, todos os materiais e medicamentos necessários ao 
restabelecimento dos pacientes;  
 
PSE2 - Como a SMS fará o controle dos materiais em falta no hospital? Como será avaliado 
se os medicamentos padronizados estão disponíveis? Que lista de padronização será 
utilizada pelo hospital? 
 
A padronização de medicamentos no hospital seguirá a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais e a lista que será utilizada em todos os serviços está em elaboração pela própria Rede 
Mário Gatti e ainda não está pronta e não há previsão para sua conclusão. A SMS de Campinas 
não está participando desta elaboração e esta lista não será aprovada pela secretaria, sendo que 
a autarquia terá autonomia para decidir.  
Em relação a pergunta sobre a disponibilidade dos medicamentos padronizados, se estão sendo 
oferecidos, se estão em falta e se há desassistência no hospital por falta de insumos (materiais e 
medicamentos) a SMS e RMGUE informaram que não havará um acompanhamento da SMS em 
relação a esta questão e que problemas serão verificados conforme houver reclamações e 
questionamentos de usuários. Ou seja, a SMS de Campinas não vai acompanhar o 
abastecimento da RMGUE.  
 
3 - Nas internações de crianças e adolescentes até 18 anos e idosos, acima de 60 anos, e/ou 
portadores de necessidades especiais, será assegurada a presença de acompanhante no 
hospital, em tempo integral, com fornecimento de refeição, sujeito às normas do Hospital; 
 
PSE3 - Quais são as normas do hospital? Isso precisa estar claro para que não seja 
restringido o direito ao acompanhante.  
 
Foi esclarecido que os serviços da rede já tem normas próprias em relação a acompanhantes e 
que estas são relacionadas a questões organizativas do serviço e de forma alguma poderão 
interferir no direito do usuário a acompanhante.  
 
Quando fizemos esta questão, a representante da SMS responsável pelo convênio respondeu 
que todo o convênio foi estabelecido considerando-se as normas e portariais ministeriais 
conforme consta da minuta e que perguntas sobre questões que estão em políticas reconhecidas 
eram desnecessárias, pois tudo está em conformidade com a legislação e orientações do 
Ministério da Saúde.  
 
8 - Estar articulado aos Serviços de Atenção Domiciliar da sua Região de Saúde e do município, 
para os leitos de enfermaria e os leitos de retaguarda de urgência;  
 
PSE4 - Como se dará a articulação entre hospital e SADs? Quais as práticas de articulação 
serão utilizadas? Qual o dispositivo de gestão colegiada será utilizado para intermediar 
esta relação?  
 
As práticas de articulação serão as mesmas utilizadas atualmente pelos serviços, com a relação 
direta entre as equipes. Sobre o dispositivo de gestão, SMS e RMGUE afirmaram que a SMS de 
Campinas conta com uma Câmara Técnica de Atenção Domiciliar em que se reúnem todos os 
coordenadores de SAD e que o coordenador do SAD Sudoeste (único SAD municipal que ficará 
sob a gestão da RMGUE) também participará desta câmara técnica e esta será a forma de fazer 
a gestão colegiada entre a Rede e os SADs.  
 
Página 6:  
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12. Manter Média de Permanência de 07 dias para os leitos de clínica.  
 
PSE5 - Este tipo de contrato não incetiva a alta precoce?  
 
Esta é uma referência da OMS para tempo de internação em clínica. De acordo com a gestão da 
PMC esta média será avaliada mês a mês através do acompanhamento do convênio e é só uma 
referência ficando a cargo da equipe de cuidado avaliar a necessidade de permanência por mais 
de 7 dias ou a alta antes de 7 dias.  
 
13. Ofertar 100% dos leitos descritos neste Plano de Trabalho à CSRA-DEAR – Coordenadoria 
Setorial de Regulação de Acesso – Departamento de Auditoria e Regulação do SUS-Campinas;  
 
14. Viabilizar a utilização do Sistema CROSS de Regulação, Sistema SOL Online ou outros que 
venham a ser adotados, para garantia de acesso do usuário aos serviços ofertados neste Plano 
de Trabalho.  
 
PSE6 - Qual o sistema de regulação de vagas será utilizado para os leitos do hospital? A 
regulação será municipal ou estadual? Quantas vagas serão oferecidas no Sistema 
CROSS? Quantas vagas serão disponibilizadas para residentes fora da cidade de 
Campinas?  
 
O CSRA-DEAR – Coordenadoria Setorial de Regulação de Acesso – Departamento de Auditoria 
e Regulação do SUS-Campinas é o órgão da SMS responsável pela regulação dos leitos no 
município. Este serviço se utiliza de vários sistemas para fazer a gestão de agendamentos - o 
CROSS é um destes sistemas e não tem relação com o estado.  
 
No convênio atual estabelecido entre PMC e SES só ficam disponíveis para usuários não 
residentes em Campinas uma porcentagem dos leitos nas enfermarias pós cirúrgicas. No RAG 
consta a taxa de ocupação por residentes de outros municípios. Não souberam dizer quanto, mas 
disseram que é baixo (em torno de 7%). 
 
15 – a) Garantir aos usuários que procuram o Pronto-Socorro, por demanda espontânea ou 
referenciada, acolhimento e classificação de risco com prioridade de atendimento, nas 24 (vinte e 
quatro) horas, por enfermeiro capacitado e/ou médico em ambiente privativo, conforme a 
classificação de risco preconizada e pactuada com a Secretaria Municipal de Saúde;  
 
PSE7 - Qual a classificação de risco preconizada e pactuada com a SMS? Qual instrumento 
será utilizado para esta pactuação?  
 
De acordo com a gestão da RMGUE esta pactuação já foi realizada e todos os serviços utilização 
a classificação de risco Manchester.  
 
Página 7:  
 
D) - Apresentar ao CONVENENTE as rotinas e fluxos de atendimento do Pronto- Socorro, a fim 
de dar conhecimento aos demais parceiros do Sistema de Urgência e Emergência do Município 
de Campinas, bem como receberá as mesmas informações dos parceiros do SUS Municipal. 
Deverá ainda, comunicar ao CONVENENTE as alterações da rotina do atendimento de Urgência 
e Emergência, que porventura venham a ocorrer no Pronto-Socorro da CONVENIADA.  
 
16- A CONVENIADA deverá realizar alta hospitalar articulada com a rede Municipal de Saúde, 
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através das rotinas definidas entre as partes.  
 
PSE8 - Como e quando as rotinas serão definidas entre as partes? Qual o órgão de gestão 
colegiada será utilizado a fim de permitir a integração do Hospital de gestão da Rede Mário 
Gatti com a SMS de Campinas?  
 
De acordo com a SMS foi publicado um Decreto pelo governo municipal que ficou conhecido 
como Decreto da Alta Articulada. Como foi ditto este documento foi enviado e encontra-se em 
anexo. A compreensão da SMS é de que o decreto estabelece normas claras que deverão ser 
cumpridas por toda a rede, mas não estabelece um espaço de diálogo permanente.  
 
17- A CONVENIADA compromete-se a ter, efetivamente, e apresentar, quando solicitado, 
relatórios da Comissão de Acompanhamento do Convênio das seguintes comissões; Ética 
Médica e de Enfermagem, Comissão de Revisão de Prontuários, Comissão de Controle de 
Infecção Hospitalar, Comissão de Revisão de Óbitos, Comissão de Documentação Médica e 
Estatística, Comissão de Ética em Pesquisa, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, 
Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional, Comissão de Farmácia e Terapêutica e Comissão 
de Proteção Radiológica. Constar Lista com assinatura dos participantes, pautas e seus devidos 
encaminhamentos e aprazamentos.  
 
PSE9 - Mas não aparece o conselho local de saúde, cujo processo de eleição está em 
curso, com comissão eleitoral composta pela diretora técnica, inclusive.  Porque não foi 
citado? Como sua atuação se articula com as demais comissões? 
 
Esta questão está contemplada mais a frente.  
 
BLOCO AMBULATORIAL 
 
PSE10 - Todos os exames do CHOV serão realizados em laboratórios conveniados?  
 
A RMGUE informa que desde abril de 2018 há um laboratório privado contratado para realizar os 
exames do CHOV. De acordo com a gestão o laboratório municipal não funciona 24 horas e não 
atende as necessidades dos serviços de Urgência e Emergência. Informaram ainda que o 
laboratório do HMMG tem funcionamento 24, mas não tem capacidade para atender a demanda 
de outros serviços. Atualmente todos os exames coletados nos PAs e no CHOV são realizados 
em laboratórios privados.  
 
6 – FINANCEIRO: 
 
PSE11 - A partir de dezembro de 2019 encerra-se o convênio com o Estado e o repasse de 
recursos para o hospital cai pela metade? Há previsão para renovação deste convênio? 
Caso não haja, como o hospital irá realizar as metas estabelecidas e pactuadas com 
metade do orçamento?  
 
De acordo com o RMGUE não estudam a possibilidade do convênio não ser renovado, pois isto já 
está em negociação com o estado e deve estar resolvido até a próxima sexta-feira, dia 02 de 
agosto de 2019. O que não está claro é o que será pactuado com o estado. Uma das questões é 
a porta de referência na Saúde Mental. A coordenadora da Secretaria Executiva encaminhará ao 
DGDO também este questionamento.  
 
Até o momento da reunião, o convênio não estabelecia normas mínimas de funcionamento, nem 

critérios para avaliação qualitativa dos serviços, pois as matrizes de indicadores de desempenho 
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foram enviadas posteriormente. Do modo como estão propostas, foram estabelecidos critérios 

mínimos para a compra de serviços, mas em relação ao projeto assistencial da saúde mental 

especificamente tais indicadores deixam a desejar.  

Como exemplo podemos analisar a enfermaria de Saúde Mental do CHPEO. Sabemos que desde 

o início das operações de investigação da OS Vitalle, a enfermaria de Saúde Mental do hospital 

vem sendo sucateada: há falta de materiais e profissionais e em visita conselheiros puderam 

constatar as más condições físicas e a falta de manutenção. A equipe multiprofissional foi 

reduzida e além de psiquiatras e enfermagem, a enfermaria conta com apenas uma terapeuta 

ocupacional. O modelo de enfermaria de saúde mental em hospital geral foi desvirtuado e o 

serviço tem hoje práticas cada vez mais manicomiais e menos efetivas. No material enviado, não 

há qualquer explicitação quanto a metas para alterar tal situação. 

 

Plano de Trabalho 2: Hospital Municipal Dr. Mário Gatti 
 
“A equipe de gestão da instituição tem realizado diversos estudos, visando estratégias de 
reposição de pessoal e incremento orçamentário e financeiro, de forma a disponibilizar, o mais 
rapidamente possível, toda a capacidade estrutural possível de leitos, tão necessários ao 
atendimento da população de Campinas e região.” 
 
A SMS e a RMGUE não tinham condições de responder questões que se seguem no momento 
da reunião. De forma que combinamos que seriam enviadas pela coordenadora da SE para o 
DGDO:   
 
PSE12 - Em relação aos leitos atualmente fechados no HMMG:  

- Quantos leitos estão fechados atualmente no HMMG? 
- Qual o número de contratações necessárias para garantir a reabertura dos leitos? 
- Quantos profissionais por categoria profissional deverão ser contratados?  
- Quais os critérios de dimensionamento deverão ser utilizados? 
- Qual o impacto financeiro destas contratações?  

 
Entretanto, sobre a forma de contratação, Pimenta adiantou que estão estudando a viabilidade de 
fazer um processo seletivo emergencial para contratar temporariamente profissionais por 12 
meses, até que a autarquia tenha condições de realizar seus próprios concursos. Este contrato 
emergencial poderá ser renovado por mais 12 meses (isso está em estudo pelo setor jurídico). 
Ainda informou que o TCE está cobrando que a RMGUE realize concurso para ter funcionários 
próprios e que a cessão de novos trabalhadores pela PMC está proibida. Sendo assim, os 
profissionais que prestarão concurso agora (os editais abertos da PMC) não poderão ser 
alocados nos serviços da RMGUE (em nenhum serviço - incluindo HMMG, SAMU e PSs). Isso é 
muito grave, pois a nossa perspectiva é que este concurso pudesse ajudar a melhorar as 
condições da urgência e emergência e hospitais da cidade. Entretanto isso não vai acontecer.  
 
Nos Blocos Cirúrgicos de Ortopedia e Neurocirurgia, a possiblidade de ampliação é para atingir 
44 leitos em funcionamento, sendo que estamos, atualmente, com 34 disponibilizados. Na Clínica 
Cirúrgica, estamos ofertando 38 leitos, podendo ser ampliados para 44, se adequações forem 
realizadas. Na enfermaria de Clínica Médica, disponibilizamos 33 leitos, havendo possibilidade de 
ampliação até 44. A Pediatria, funcionando com 19 leitos pode ser ampliada até 25 leitos, assim 
como nossa UTI-Adulto, que pode atingir o limite de 20 leitos operacionais. Destaca-se, ainda, a 
UTI-Pediátrica, que possui 04 leitos habilitados junto ao Ministério da Saúde, mas, na realidade, 
funciona com 10 leitos continuamente. Para viabilização da habilitação, há que se ter quadro de 
pessoal completo, dentro das normas da legislação vigente. 
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Leitos a menos: 10 + 6 + 11 + 6 + 6 = 39 leitos + a UTI adulto 
 
As estratégias de adequação estão sendo aprofundadas.  
 
PSE13 - Quais são as estratégias de adequação?  
 
Respondida na anterior: estratégia será o processo seletivo emergencial.  
 
5. Organizar o trabalho das equipes multiprofissionais de forma horizontal (diarista) e utilizando 
prontuário único compartilhado por toda a equipe; 
 
PSE14 - No HMMG as equipes trabalham como plantonistas. Será modificado o horário de 
trabalho dos profissionais? Isso já foi discutido com os profissionais?  
 
Em relação a questão do texto sobre organizar as jornadas das equipes de trabalho de forma 
horizontal (diarista), o gestor da RMGUE afirma que o termo do convênio não diz que os 
trabalhadores serão obrigados a modificar seus horários de trabalho, que o hospital já tem grande 
parte dos trabalhadores que trabalham como diaristas. Solicitamos que seja realizada uma 
modificação no termo do convênio, deixando claro que o hospital poderá ter diaristas e 
plantonistas, de forma que não se exclua no convênio esta possibilidade de contrato de trabalho. 
 
Procedimentos ambulatoriais:  
 
PSE15 - Qual o critério utilizado para estabelecer o número de procedimentos pactuados? 
Em caso de necessidade de se aumentar o número de procedimentos, os procedimentos 
serão realizados? Se não forem realizados, como a demanda será atendida? Qual a 
responsabilidade da secretaria de saúde no atendimento a esta demanda?  
Os serviços ambulatoriais prestam assistência a rede SUS Campinas realizando 
procedimentos de matriciamento, por exemplo nas áreas de cardiologia e dermatologia. 
Como serão realizados estes matriciamentos? Por que eles não estão previstos no Plano 
de Trabalho?  
 
De acordo com a SMS e com a RMGUE, todos os valores referentes aos procedimentos foram 
baseados na média histórica registradas pelos sistemas de informação.  Estes dados estão 
disponíveis no RAG.  
Sobre a questão dos matriciamentos, a SMS informou que serão mantidos e inclusive está 
acordado entre SMS e RMGUE e por um lapso não consta no plano. Esta é uma questão que 
precisa ser modificada no plano de trabalho. 
 
4. O Conveniado compromete-se também, a manter a oferta dos procedimentos de Medicina 
Nuclear (Subgrupo 02.08) e Densitometria Óssea (código 02.04.06.002-8), conforme tabela da 
FPO acima, regulados através da CSRADEAR- SMS por um período de 12 (Doze) meses, tempo 
este suficiente para que o Convenente busque alternativas viáveis à manutenção da oferta no 
SUS-Campinas. 
 
PSE16 - Solicitar esclarecimentos. 
 
De acordo com o presidente da RMGUE, os procedimentos de medicina nuclear (código ) são 
comprados pela RMGUE para oferecer para a SMS os exames de cintilografia, densiometria e 
iodoterapia. A RMGUE não possui estrutura para a realização destes exames e o seu papel tem 
sido comprar os serviços que o Departamento Administrativo não conseguiu comprar sozinho. 
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Isso é um desvio na função da RMGUE e precisa ser revisto. A proposta é que no prazo de 12 
meses a SMS tenha realizado licitação para fazer estes exames de forma autônoma. 
 
Procedimentos oncológicos:  
 

b) Sobre os procedimentos oncológicos, quais foram os critérios para se estabelecer os 
valores a serem contratados? Quantas usuárias, por exemplo, poderão ser tratadas com 
câncer de mama no hospital? 

 
PSE17 - Qual a porcentagem da demanda da cidade atendida pela oncologia do HMMG? 
 
A SMS ficou de buscar os dados para nos responder. 
 
vii. Cuidados paliativos – ofertar serviços na área da assistência ambulatorial, hospitalar e 
domiciliar por equipe multiprofissional, visando o controle da dor e de outros sintomas 
apresentados pelos pacientes refratários aos tratamentos previamente instituídos 
 
PSE18 - Qual será o serviço responsável pelos cuidados paliativos? Esta equipe já existe? 
Como ela se integrará com os demais serviços da Rede SUS Campinas? 
 
A RMGUE está montando uma equipe de cuidados paliativos ligada ao HMMG. Este é um projeto 
em elaboração e ainda não estão definidos seu modo de funciomento.  
 
4. O valor financeiro mensal total conveniado é de R$ 3.213.319,90 (TRÊS MILHÕES, 
DUZENTOS E TREZE MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS E 
NOVENTA CENTAVOS) 
 
PSE19 - A folha do hospital está incluída nestes valores?  
 
ATENÇÃO!!! MUITO IMPORTANTE!  
 
Em relação a questão da folha de pagamento dos três planos de trabalho, nenhum plano 
contempla a folha. A SMS esclareceu que a folha faz parte da folha de pagamento do RH da 
SMS.  
Os valores dos 3 planos de trabalho são referentes aos valores vinculados (dinheiro repassado 
para o FMS) pelos governos do estado de SP e pelo governo federal. Estes planos de trabalho 
NÃO CONTEMPLAM OS RECURSOS QUE SÃO REPASSADOS PELA SMS PARA OS 
SERVIÇOS DA RMGUE.  
 
O que se depreende disso é que a SMS e a RMGUE estão estabelecendo um convênio para 
garantir a legalidade dos repasses do MS e SES para a SMS de Campinas e destes para a 
RMGUE, pois a PMC criou uma figura jurídica até então inexistente e precisou “inventar” uma 
forma de legalizar a produção e o repasse de recursos. Questionamos o motivo para que este 
convênio fosse estabelecido apenas para os recursos vinculados e qual seria a forma da SMS 
regulamentar a acompanhar a aplicação de recursos diretamente transferidos pela gestão para a 
RMGUE. Eles não conseguiram dar uma resposta satisfatória, sendo que a SMS se limitou a 
dizer que desde o início deixaram claro que o convênio era apenas para os recursos vinculados 
ao governo federal e estadual. Sobre os repasses da SMS para a RMGUE as representantes do 
DGDO disseram que não tinham nenhuma informação sobre isso e o president da RMGUE 
informou que todas as contas dela estão no portal da transparência e podem ser acessadas ali.    
 
Plano de Trabalho 3: Unidades De Atendimento Pré-Hospitalar 
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14. As unidades conveniadas deverão realizar alta articulada e contrarreferências com a Rede 

Municipal de Saúde, através das rotinas definidas entre as partes; 

 

PSE20 - Como as rotinas serão definidas? Qual o espaço de gestão será utilizado para se 

estabelecer as rotinas da rede?  

 

O DGDO afirmou que o Decreto de Alta Articulada citado acima contempla estes serviços 

também.  

 

O referido decreto está em anexo.  

 

15. As unidades conveniadas comprometem-se, ainda, a dispensar, aos pacientes atendidos em 

suas dependências, os medicamentos necessários à continuidade do tratamento em domicílio, 

por período suficiente até abertura das unidades de saúde que possuem dispensário (farmácia) 

sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde; 

a. Caberá, entretanto, à Convenente viabilizar, em prazo de 6 (seis) meses após início da 

vigência deste Convênio, o remanejamento dos Dispensários (farmácias) existentes nas unidades 

ora conveniadas, que atendam aos pacientes procedentes de outros serviços, que não foram 

atendidos no local. 

 

PSE21 - O que ocorrerá com a farmácia do PA Campo Grande? O serviço não oferecerá 

mais atendimento 24 horas a população com dispensação de medicamentos?  

 

Pimenta afirmou que a farmácia do PA Campo Grande, que funciona dentro do PA e atende 

pacientes internos e externos, dispensando medicamentos para tratamento completo dos casos 

atendidos lá e que são de demanda da urgência e emergência, SERÁ FECHADA. Este 

fechamento ocorrerá porque a RMGUE não entende que a dispensação destes medicamentos é 

de responsabilidade da rede.  

Demonstrando desconhecimento do que lá é feito e como a farmácia funciona, o presidente 

continua respondendo que: se a SMS quiser manter o espaço aberto ela deve fazer como na 

odontologia (continuar a usar o espaço fisico, mas oferecendo material e trabalhadores para o 

seu funcionamento). Disse ainda que a farmácia fica mais fechada do que aberta porque a SMS 

não garante os profissionais. 

A coordenadora da SE informou que a RMGUE havia tirado dois profissionais da farmácia (uma 

farmacêutica e um técnico) para levar para o HMMG. O presidente desmentiu a coordenadora da 

SE, que manteve a informação, sugerindo que integrantes do CMS possam checá-la. Foi 

questionado que a gestão da RMGUE neste caso estava provocando redução na oferta 

assistencial, significando clara privação para usuários.  

Pimenta afirmou então que, se o CMS considera importante, deverá fazer uma solicitação direta 

para a SMS para que os valores repassados ao PA sejam revistos ou que a SMS assuma a 

gestão da farmácia.  

 

16. O Conveniado compromete-se, ainda, a garantir a disponibilização do atual espaço físico, 

dentro das instalações do PA Campo Grande, onde está alocado consultório odontológico para 
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atendimento de urgências, sob responsabilidade da Secretaria de Saúde, sendo que o quadro 

funcional, materiais de consumo e permanentes, são de responsabilidade da Convenente, 

durante a vigência deste Plano de Trabalho. 

 

PSE22 - Isso significa que o PA odontológico continuará funcionando?  

 

c) Qual o período de funcionamento deste PA? 

 

O PA odontológico continuará funcionando sob gestao da SMS, com trabalhadores e usuários 

próprios.  

 

4. O valor financeiro mensal total conveniado é de R$ 1.048.277,32 (HUM MILHÃO, QUARENTA 

E OITO MIL, DUZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) 

 

PSE23 - O que está incluído neste valor? Toda a manutenção predial, de equipamentos, 

insumos, veículos? E a folha dos serviços? Estão incluídos os serviços que estão sendo 

terceirizados nos PAs como farmácia e raio x? 

 
Neste ponto foi retomada a questão acima de que o valor apresentado não refere-se ao custeio 
mensal dos serviços, mas apenas aos recursos que podem ser recebidos dos governos estadual 
e federal, não sendo possível afirmar qual é o valor recebido do município e como se dá este 
gasto.  
 
 

PSE24 - Não aparece nada previsto para a UPA Carlos Lourenço. Qual a perspectiva de 

funcionamento?  Que aporte financeiro de custeio está sendo viabilizado?  

 

Carlos Lourenço: “Aponta-se aqui a existência do prédio, ainda não funcionante, aguardando 

aporte financeiro de custeio. Será objeto de oportuno aditamento, quando da liberação 

orçamentária e financeira, não sendo possível, no momento, detalhamento do plano de trabalho.”  

Pimenta informou que tinha uma surpresa para aquela semana e que poderia esclarecer esta 
questão no pleno. Como foi anunciado pela imprensa, o serviço será inaugurado em 04/11/2019 
com funcionamento de segunda a sexta, sendo que a Rede está tentando contratar as empresas 
para garantir o funcionamento do serviço. O recurso para sua abertura virá por emendas 
parlamentares. Dessa forma, o serviço nascerá privatizado.  
 
Minuta de Edital / Contratos – SMS E RMGUE 

 

“2.1.15. Será instituída Comissão de Acompanhamento do Convênio, formada por representantes 

da Secretaria Municipal de Saúde, da CONVENIADA e do Conselho Municipal de Saúde, 

garantido o princípio da equidade entre o número de representantes de cada segmento, visando o 

acompanhamento das atividades, das metas pactuadas e da qualidade da atenção à saúde dos 

usuários, na conformidade do quanto previsto nos Planos de Trabalho e seus Anexos.  

3.1.3. Instituir e manter em atividade regular a Comissão de Acompanhamento do Convênio. 

3.3.9. Indicar 01 (um) representante titular e 01 (um) representante suplente para compor a 

Comissão de Acompanhamento do Convênio e responsabilizar-se em mantê-los em atividade 

regular e permanente.” 
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PSE25 - Como este plano de trabalho, minuta de convênio pretende se relacionar com a 

Comissão Permanente do CMS de Atenção Hospitalar e Urgência Emergência em 

constituição? Como este plano de trabalho, minuta de convênio pretende se relacionar 

com os CLS existentes em cada um dos serviços componentes da RMG? 

De acordo com a SMS e RMGUE esta comissão está em criação e por isso não há esta previsão 

nos planos.  

 

Foi sugerido pela SE um termo aditivo no Convênio para contemplar a previsão da 

manutenção/existência de Conselhos Locais de Saúde em todos os serviços da Rede (o que é 

garantido na lei de criação da RMGUE) e também a participação dos membros destes conselhos 

na Comissão Permanente de Urgência, Emergência e Hospitalar do Conselho Municipal de 

Saúde. 

 

3.2.4. Responsabilizar-se pela assistência domiciliar quando necessária, por intermédio dos 

Serviços de Atenção Domiciliar dos Distritos Norte, Leste, Sul e Noroeste. 

 

PSE26 - Que pactuação foi esta com os SADs atualmente existentes no SUS Campinas 

com esta assistência domiciliar realizada na RMG?  

 

Não souberam responder e orientaram que o CMS questionasse o Departamento de Saúde.  

 

3.2.11. Apresentar anualmente ao Conselho Municipal de Saúde os resultados das avaliações e a 

prestação de contas realizada pela CONVENIADA.  

 

PSE27 - Estes dados não constam das prestações de conta quadrimestrais?  

 

Sobre esta questão, a RMGUE afirmou que a prestação de contas quadrimestrais é de 

responsabilidade da SMS e que a apresentação destes dados não é sua. Esclarecemos que a 

rede recebe enorme volume de recursos e precisa apresentar satisfação ao conselho. Solicitamos 

a inclusão nos planos de trabalho de prestação de contas quadrimestral ao CMS.  

 

Justificativa  do Convênio 

 

“Como parte deste Plano de Trabalho, o CHPEO compromete-se a manter o Serviço de 

Atendimento Domiciliar (SAD) funcionante, nos termos da Portaria MS-GM Nº 825/2.013 e outras 

normas complementares vigentes, com 2 EMADs (Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar) 

e 1 EMAP (Equipe Multiprofissional de Apoio), viabilizando o atendimento, em média, de 200 

(duzentos) usuários/mês.”   

 

PSE28 - Como fica o valor correspondente de 106 mil dentro do plano de trabalho do CHOV 

para o SAD? Os SAD de Campinas passam a receber este valor? O CHOV vai criar outra 

equipe, além das existentes na Rede SUS Campinas de SAD? Ou vai utilizar as existentes?   
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A SMS e a RMGUE esclareceram que o SAD Sudoeste já funciona dentro do Complexo 

Hospitalar Edvaldo Orsi e que ficará sob gestão da RMGUE, que será responsável pelas 

contratações, materiais e transporte.  O SAD sudoeste tem valor discriminado pois vai ser gerido 

junto com o CHOV. Os outros SADs continuam com gestão da PMC e por isso não aparece este 

valor nos planos de trabalho. O valor de 106 refere-se ao repasse do MS para todos os serviços 

SAD credenciados. 

 

Questões pendentes (parcialmente respondidas na reunião da Executiva de 13/08, por oficio da 

presidência da Rede Mário Gatti e alguns esclarecimentos realizados pela dirertora Érika) 

 

Segundo Stephane, técnica do DGDO, no email em que encaminhou as matrizes de desempenho 

e o decreto de Alta Articulada, em 05/08, as questões abaixo enviadas pela coordenadora da SE, 

serão respondidas pelo president da RMGUE, Marcos Pimenta. São elas:  

 

1. Sobre o convênio com o estado de São Paulo, Pimenta informou que haveria uma nova 

rodada de negociações na última sexta-feira. Esta renovação foi acordada? Já estão definidos 

os novos termos para o convênio?  

O Convênio SES-SP: tratativas visando a prorrogação do mesmo estão sendo realizadas. Tão 

logo concluidas, caberá a própria SMS encartar os documentos pertinentes. Entendemos não ser 

impeditivo à homologação do Convênio. Érika explicou que a data limite é 31/12/2019, mas num 

próximo convênio está em negociação que os leitos de Saúde Mental, que atualmente somente o 

CHOV é responsável pelos munícipes de Campinas, a UNICAMP receberia municípes de 

Campinas em sua urgência. 

 

2. Em relação aos leitos atualmente fechados no HMMG:  

- Quantos leitos estão fechados atualmente no HMMG? 

- Qual o número de contratações necessárias para garantir a reabertura dos leitos? 

- Quantos profissionais por categoria profissional deverão ser contratados?  

- Quais os critérios de dimensionamento deverá ser utilizado? 

- Qual o impacto financeiro destas contratações?  

Leitos do HMMG: os questionamentos serão respondidos oportunamente, visto que o Prefeito 

Municipal encaminhou à Câmara Municipal, projeto para contratações emergeciais de 

funcionários CLT para o hospital.Tão logo tenhamos a definição do projeto de lei, bem como 

dotação orçamentária específica, enviaremos detalhamento. Entendemos não ser impeditivo à 

homologação do Convênio. Questionamos porque uma autarquia não estabelece nenhuma 

indicação/planejamento no convênio que está sendo celebrado, da contratação via concurso 

público e plano de cargos de servidores efetivos. Érika informou que não vão incluir neste 

Convênio, mas que falta incluir no Plano Municipal de Saúde.    

 

3. Em relação a oncologia da RMGUE solicitamos os dados de quantos usuários são atendidos e 

qual a porcentagem do atendimento oncológico esta oferta representa.  

Oncologia: remetemos à resposta da SMS, pois os casos são regulados pela CSRA_DEAR, e 

não temos conhecimento total da situação de demanda reprimida. Quanto aos dados de 

produção, estão disponibilizados no Portal de Transparência da SMS. Entendemos não ser 
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impeditivo à homologação do Convênio. Esta resposta Érika ficou de complementar e 

reencaminhar a resposta para o Conselho.  

 

4. O parágrafo abaixo deverá ser reescrito de modo a contemplar que nos planos de trabalho 

sejam previstos o trabalho de plantonistas também. 

“Organizar o trabalho das equipes multiprofissionais de forma horizontal (diarista) e utilizando 

prontuário único compartilhado por toda a equipe;” 

Em releitura do texto, não verificamos necessidade de correção do Plano de Trabalho, visto que o 

parágrafo está em consonância com as Diretrizes das Redes Temáticas do Ministério da Saúde. 

Segundo Érika a gestão tem autonomia para fazer, mas a SMS não sabe se ocorre este tipo de 

organização.  

 

5. Incluir no plano o trabalho de matriciamento  nos serviços de saúde por parte dos profissionais 

médicos e de outras categrorias profissioais e estabelecer metas mínimas para esta ação.  

Em releitura do texto, não verificamos necessidade de correção no Plano de Trabalho. Os 

matriciamentos estão sendo replanejados, em função das vocações de cada serviço, e serão 

objeto de aditamento oportuno, quando a programação estiver concluída. Entendemos não ser 

impeditivo à homologação do Convênio. Esta resposta Érika ficou de complementar e 

reencaminhar a resposta para o Conselho.  

 

6. Incluir nos planos de trabalho a exigência de da existência de Conselhos Locais de Saúde em 

todos os serviços da Rede (o que não é garantido na lei de criação da RMGUE) e também a 

participação dos membros destes conselhos na Comissão Permanente de Urgência, 

Emergência e Hospitalar do Conselho Municipal de Saúde.  

O Controle Social e Conselhos Locais de Saúde são regidos por legislação própria, devidamente 

garantidos pela Gestão Municipal. Não há necessidade de inclusão de cláusula em Termo de 

Convênio. Salientamos, outrossim, que na Lei Complementar no. 191/2018, contemplou-se os 

aspectos relacionados ao controle social, em cumprimento à Lei Federal 8142/1990. 

Encaminhamos que a conformação da comissão permanente seria inserida como termo de 

compromisso no Convênio. Ofício já encaminhado em 19/08 para Érika.  

 

7. Incluir nos 3 planos de trabalho a exigência de prestação de contas quadrimestral ao 

Conselho Municipal de Saúde.  

A prestação de contas quadrimestral da Rede Mário Gatti, do total do orçamento alocado estará 

garantida em legislação complementar do Município, não havendo necessidade de inclusão no 

Termo de Convênio. Os conselheiros presentes frisaram que estávamos falando do recurso 

municipal, mas manteve que serão somente verbas estaduais e federais. Foi sugerido que 

houvesse uma comissão específica delegada da comissão permanente que está sendo criada, 

mas não avançou a conversa.  

 

8. informar para a executiva do Conselho municipal de saúde a situação do PA Carlos Lourenço, 

quais as verbas previstas para sua abertura, o valor do custeio mensal, o método de 

contratação de profissionais e prazos para abertura. 

Quanto à UPA Carlos Lourenço, tão logo sejam estabelecidos os recursos de investimento e 
custeio, os mesmos serão aditados, imediatamente, ao Convênio. Érika informa que será feito um 
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aditamento ao Plano de Trabalho analisado, sendo verba federal, um valor para habilitação de 
UPA muito menor do que o necessário para custeio, isto é, R$ 175 mil.  
 
Licenças de funcionamento da VISA:  

1. Todas as solicitações dos serviços foram protocoladas e números já anexados em SEI 

PMC 2018.00037822-83. A VISA está realizando as devidas inspeções e analises 

documentais. Entendemos não ser impeditivo à homologação do Convênio, e , quando da 

emissao dos documentos finais, realizaremos o encarte dos mesmos. Pedimos especial 

manifestação da Autoridade Sanitária máxima do Município (Secretário Municipal de 

Saúde), no que tange este tema. Segundo Érika aguarda posiciomento do procurador.  

 
Mesmo Érika colocando que não teve acesso a este documento, pois foi enviado por zap e não 
por email, Nayara leu o questionamento relativo à Farmácia da UPA Campo Grande, que consta 
deste documento (PSE21 - p.8), foi remetido para resposta da Secretaria, como os itens 3 e 5 
aqui listados. No dia 19/08 foram enviados 2 ofícios, um onde consta esta questao (OFÍCIO CMS 
– N° 141/19) e outro que informa sobre a comissao permanente de atenção hospitalar e urgencia 
emergencia (OFÍCIO CMS – N° 142/19) e anexado este documento em versão encaminhada no 
dia 12/08/2019. 
 
 


