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Instituições: CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Campinas/Secretaria Municipal de 
Saúde 
                      CONVENIADA: Real Sociedade Portuguesa de Beneficência 
 

 
Vigência 28/12/2015 à 27/12/2016 

 
 

PLANO DE TRABALHO Nº I 
DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

 
 

I - INTRODUÇÃO 
 

 Este Plano de Trabalho foi elaborado em conformidade à Instrução Normativa Nº 
02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com vigência a partir de 
01/01/2009 e a Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, artigo 116, que foi utilizado como 
modelo.   
 

 
II – OBJETO 

 
O presente termo de ajuste sobre o Plano de Trabalho – Assistência hospitalar tem 

por objeto a assistência hospitalar  complementar à Rede Pública Municipal de Saúde na 
área de clinica medica adulto envolvendo paciente de média complexidade para 
internações clinica médica e alta complexidade para leitos de UTI, sendo as internações 
100%(cem por cento) reguladas pela Central Municipal de regulação, sendo 
disponibilizados: 
 
  

 Clínica Médica – 30 leitos; 

 UTI Adulto – 03 leitos; 

 02 leito disponibilizado a Central Municipal de Regulação 

 01 leito de Retaguarda para os 30 leitos clínicos; 

 

III – METAS 

 

Na área de INTERNAÇÃO a meta a ser atingida e média de permanência de 07 (sete) 

dias, para os 30 (trinta) leitos conveniados de Clínica Médica, visando à realização média 

de 128 (cento e vinte e oito ) AIH’s/mês (Autorizações de Internações Hospitalares/mês), 

internações na Clínica Médica: A Conveniada deverá manter como meta Taxa de 
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Ocupação igual ou maior a 90% (noventa por cento) que corresponderá a 115 AIH/mês. 

Havendo alcance da meta preconizada as conveniadas farão juz ao valor financeiro 

previsto no Contrato de Metas. No caso de Taxa de Ocupação ser menor que 90% 

(noventa por cento) serão repassados apenas o valor de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais) por paciente/dia. 

 A não disponibilização do leito pelas Instituições acarretará o desconto da diária; 
 Internações em UTI Adulto: correspondente a 03 leitos de UTI, sendo que 02 (dois 

leitos) estará disponibilizado para CMR (Central Municipal de Regulação) e 01(um) leito 

será para retaguarda dos 30 leitos de Clínica Médica; 

 O bloqueio de leito em função de isolamento, só se dará em decorrência de estrito 

cumprimento das normas técnicas sanitárias, avaliadas e indicadas pelo Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH) e, nestes casos, a diária do leito isolado 

corresponderá ao valor de R$440,00(quatrocentos e quarenta reais) que é equivalente a 

80% do valor da diária do leito ocupado, descontado o valor que depende de aferição do 

contrato de metas (R$650,00-R$100,00x80%=R$440,00) 

 A não disponibilização do leito pela conveniada, acarretará em descontos nos 

repasses, salvo casos de força maior ou caso fortuito, sempre alheios a vontade das 

conveniadas. A análise da recusa será apresentada nos relatórios emitidos pela Central 

Municipal de Regulação e analisado na Comissão Gestora do Convênio. 

 

Dentro dos critérios estabelecidos pela Normatização relacionada à Rede de Ur-

gências, sobre a qualificação de enfermarias clínicas e de leitos de terapia intensi-

va, destacam-se algumas condições de responsabilidade da Conveniada, a saber: 

 

I.  A utilização dos leitos acima descritos poderá variar conforme a demanda por 

unidade de internação; 

 

II. Fornecer sem restrições serviços de hotelaria, tais como roupas para os 

pacientes; alimentação, com observância das dietas prescritas e necessidades 

nutricionais dos pacientes, inclusive nutrição enteral e nos casos indicados; 

 
III. Fornecer, também sem restrição, todos os materiais e medicamentos 

necessários ao restabelecimento dos pacientes; 

 
IV. 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, sujeita às normas do Hospital. 

 
V. Estabelecer e adotar protocolos clínicos, e de procedimentos 
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administrativos; 

 
VI. Cabe à Conveniada disponibilizar interconsultas nas diferentes 
especialidades médicas, tais como; cardiologia, neurologia, nefrologia, urologia e 
outras que se fizerem necessárias para o melhor atendimento aos usuários SUS. 

 
VII.  Organizar o trabalho das equipes multiprofissionais de forma horizontal 

(diarista) 

 

VIII. Utilização de prontuário único compartilhado por toda a equipe 

multidisciplinar a partir da vigência do Convênio, devendo todos os impressos 

conter o logotipo do SUS - Sistema Único de Saúde; 

 
IX. Implantar mecanismos de gestão da clínica visando à qualificação do 

cuidado e eficiência de leitos, a reorganização dos fluxos e processos de trabalho, 

a implantação de equipe de referência para responsabilização e acompanhamento 

dos casos; 

 
X. Os processos de atendimento deverão contemplar as orientações da Política 

Nacional de Humanização do SUS; 

 
XI.  Estar articulada aos Serviços de Atenção Domiciliar da Região de Saúde em 

que reside o usuário, para agilizar a programação de alta e garantir a contra-

referência; 

 
XII. Os atendimentos realizados observarão os protocolos técnicos estabelecidos 

pelos Protocolos Clínicos em consonância com as normas estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde; 

 

XIII. As prescrições de medicamentos observarão a Relação Nacional de Medi-

camentos RENAME, excetuadas as situações ressalvadas em protocolos avaliza-

dos, através da Secretaria Municipal da Saúde; 

 

XIV. Submeter-se à auditoria do gestor local; 

 
XV. Serem totalmente reguladas pela Central de Regulação Municipal 

 

XVI. Manter Taxa de Ocupação das enfermarias de, no mínimo, 90%; (noventa 

porcento) perfazendo no mínimo 115 (cento e quinze) AIH’s/mês, mantendo oferta 

dos leitos conveniados à Central Municipal de Regulação e garantindo a qualidade 
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na assistência prestada. Evitando aumento na taxa de permanência além da média 

pactuada de 07(sete) dias, garantindo a utilização de protocolos vigentes de aten-

dimento preconizados e validados pelo Ministério da Saúde. 
 

XVII. Manter Média de Permanência mensal de até 07(sete) dias para o leito de 

clínica médica. Nos casos em que a patologia clinica do paciente internado deman-

dar maior tempo de permanência, o caso deverá ser discutido com a Central Muni-

cipal de Regulação objetivando a sua resolutividade em conformidade as normas 

do Ministério da Saúde, não podendo neste caso a conveniada ser prejudicada em 

relação ao atingimento de metas; 
 

XVIII. Assumir todos os encargos profissionais e nosocomiais necessários; 
 

XIX. Respeitar as pactuações de fluxos estabelecidos através dos órgãos compe-

tentes, bem como garantir as internações dentro do preconizado através dos proto-

colos de acesso (preconizado dentro dos parâmetros de retaguarda para a urgên-

cia/emergência – leitos secundários) e garantia de assistência adequada, dentro do 

estabelecido pela necessidade de complexidade e cuidado do usuário. 
 

 100% dos leitos descritos neste plano de trabalho estarão sob o controle da Central 

de Regulação do Município. 
 

I. A instituição utilizará como método de informação do censo dos leitos acima des-

criminados, o Sistema CROSS de Regulação, ou outro que por ventura o venha a 

substitutir, com cópia via e-mail à Coordenação de Convênios do DGDO/SMS. 
 

 
IV – ETAPAS/FASES DE EXECUÇÃO 

 
 

O objeto deste Plano de Trabalho será executado conforme a necessidade 
específica de cada usuário atendido, sendo que o acolhimento se dará por 
regulação do CONVENENTE através da Central Municipal de Regulação, 
garantindo a integralidade, resolubilidade e qualidade da assistência. 
 

 No ato da internação fica a Conveniada obrigada a promover avaliação soci-

al do usuário, visando favorecer o processo de alta e sua interface com familiares, 

UBS e Serviço de Atenção Domiciliar. 
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São elegíveis para internação em leitos clínicos os pacientes que 

necessitem de nutrição enteral, inaloterapia, curativos de pequeno e médio porte, 

antibioticoterapia, reposição de eletrólitos, hemoterapia e outros recursos 

terapêuticos que se fizerem necessários. 

Não se enquadram no presente plano de trabalho os pacientes que 

previamente a internação necessite de ventilação assistida, nutrição parenteral, 

procedimentos cirúrgicos, instabilidade hemodinâmica e outras situações clínicas 

que necessitem de alta densidade tecnológica. 
Os pacientes encaminhados pela CMR aos leitos clínicos disponibilizados 

pela Conveniada deverão ser destinados de forma exclusiva para a execução do 

objeto conveniado, assim sendo atendidos de forma exclusiva pela enfermaria da 

entidade conveniada. Para o caso de haver necessidade de eventuais remaneja-

mentos de pacientes, indispensável que a entidade conveniada promova o contato 

e solicite a autorização prévia da CMR. 

Da Assistência Hospitalar 

 

Clínica Médica 

 

A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência deverá manter equipe de 02 (dois) 

Médicos horizontais no período da manhã, 01(um) Médico à tarde e 01(um) Médico 

à noite, diariamente, de segunda a sexta-feira, sendo finais de semana e feriados 

01(um) plantonista fixo e 01(um) plantonista no período da tarde e da noite, 

mantendo equipe médica presencial nas 24 horas, sete dias por semana. 

A equipe de Enfermagem da Real Sociedade Portuguesa de Beneficência, deverá 

ser composta por 01 (um) Enfermeiro supervisor, 04(quatro) Enfermeiros 

assistenciais e 34 (trinta e quatro) técnicos de Enfermagem, para prestar 

assistência exclusivamente nos 25 (vinte e cinco) leitos de enfermaria SUS de sua 

responsabilidade nas 24 horas de assistência. 

A equipe administrativa contará com e auxiliares administrativos. 

A Real Sociedade Portuguesa de Beneficência manterá 2 (duas) Assistentes 

Sociais e Fisioterapeuta  para atender os seus leitos conveniados. 

Para atendimento nos 30 (trinta) leitos conveniados, a Real Sociedade Portuguesa 

de Beneficência deverá manter: 

- recursos humanos de higiene; 

- recursos humanos de segurança; 

- recursos humanos de nutrição e dietética; 

- recursos humanos de farmácia; 
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- recursos humanos administrativos em geral; 

- recursos humanos de controle de infecção hospitalar; 

- recursos humanos em retaguarda de nutrição e psicologia; 

- equipamentos; 

- materiais e medicamentos; 

- gêneros alimentícios e todos os demais insumos necessários á assistência. 

 
Dos Recursos Terapêuticos 

 

A terapêutica deverá seguir rigorosamente a prescrição médica e de 

enfermagem, incluindo entre outros; dietas específicas, medicamentos, materiais 

hospitalares, exames laboratoriais; Hematologia, Urinálise, Bioquímica e 

Microbiologia e exames de imagem (RX); 
Garantir procedimentos diagnósticos e terapêuticos, em alta complexidade e 

média complexidade, inclusos no valor da diária por paciente, ficando a cargo da 

Conveniada a realização dos mesmos. 

Garantir os demais serviços necessários ao atendimento integral do 

paciente, como assistência farmacêutica e assistência nutricional. 

Na assistência hospitalar a CONVENIADA se obriga a utilizar todos os 

recursos disponíveis de diagnóstico e tratamento necessários ao atendimento dos 

pacientes até o limite físico ou financeiro definido pelos parâmetros do Convênio, 

comprometendo-se ainda a: 

Fornecer sem restrições: serviços de hotelaria, tais como roupas para os 

pacientes; alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e chá da 

noite), com observância das dietas prescritas e necessidades nutricionais dos 

pacientes. 

 
Os pacientes deverão ser internados em enfermarias ou quartos com o 

número máximo de leitos previstos nas normas técnicas para hospitais. 

 

Da Alta Hospitalar 

 

 A Conveniada compromete-se a fornecer ao paciente “Relatório de Alta”, contendo 

os seguintes dados: Identificação, Período de Internação, Resumo Clínico com 

Hipótese Diagnostica, Medicação Prescrita e local de inserção na rede (Unidade 

Básica de Saúde, Serviço de Atendimento Domiciliar ou Hospital a ser 

encaminhado). 
 



 
               

REAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA 

HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA 

Rua Onze de Agosto, 557 – Fone (19) 3739-4000 Fax (19) 3232-5233 

 Campinas – São Paulo - CEP 13013-101 

E-mail: beneficenciacamp@beneficenciacamp.com.br 
 

PTI7 

 

O cabeçalho deste documento deverá conter o seguinte esclarecimento: “ESTA 
CONTA SERÁ PAGA COM RECURSOS PÚBLICOS PROVENIENTES DE IMPOSTOS E 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS”; 

 
 Este documento deverá conter 02 (duas) vias, sendo a primeira entregue ao 
paciente e a segunda arquivada em seu prontuário. 
 
Do Monitoramento e Avaliação 
 
 A Conveniada obriga-se a informar diariamente à Central Municipal de Regulação 
de Vagas o censo diário de pacientes internados através do Sistema CROSS e cópia via 
e-mail para a Coordenação de convênios DGDO 
Este censo deverá conter os seguintes dados: registro, nome completo, idade, sexo, leito, 
CID, data de Internação, data de saída (óbito, transferência ou alta), número de leito/dia 
disponível, número de paciente/dia, entradas e saídas, óbitos acima de 24 horas e abaixo 
de 24 horas. 
 A Conveniada, periodicamente, será auditada pela CAC – Coordenadoria de 
Avaliação e Controle. 
 A Conveniada comprometer-se-á a ter efetivamente e apresentar, mensalmente, 
relatórios à Comissão de Acompanhamento do Convenio 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 Gerenciamento de 
Riscos. Deverão constar neste relatório mensal: lista com assinatura dos participantes, 
pautas e seus devidos encaminhamentos e aprazamentos. 

 
 

 
V - PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
Os recursos serão utilizados expressamente para executar o objeto conveniado em 
conformidade com o Manual de Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde - 
06/12 ,TCESP e TCU devendo ser prestado contas de sua totalidade ao departamento de 
Prestação de  Contas da Secretaria Municipal de Saúde. 
 As despesas dar-se-ão na utilização estimada de: 

 

 Materiais de consumo: 30% 

 Prestação de serviços 27% 

 Recursos humanos 40% 

 Insumos, treinamentos e manutenção de equipamentos para realização da 

assistência com estimativa mensal de 3%. 
 
 

 
VI – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
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Os repasses dos recursos financeiros se darão em conformidade a execução do 
objeto - avaliado e auditado pela CAC, Central de Regulação, Comissão de 
Acompanhamento, Gerente do Convênio e outras instâncias que forem citadas/criadas 
pelos Órgãos Públicos competentes e também em consonância com a prestação de 
contas dos recursos repassados. 

Depois de auditadas as contas pelo Município, poderá haver descontos, que serão 
deduzidos na produção seguinte mediante apresentação das justificativas técnicas por 
escrito realizadas pela Comissão Gestora, garantindo à Conveniada o direito de defesa, 
que será exercido por escrito no prazo de 30(trinta) dias, a contar do recebimento das 
justificativas. A convenente terá igual prazo para julgar defesa, fundamentando 
tecnicamente a decisão, devendo efetuar o pagamento daquilo que for julgado devido no 
primeiro repasse subsequente à decisão. 

 
 
 

 

Fonte do Recurso Leitos Clinicos 
Leitos Retaguarda 

UTI Adulto 

Repasse Federal R$450,00 R$1.000,00 

Repasse Municipal R$200,00 R$500,00 

TOTAL R$650,00 R$ 1.500,00 

 
 

Itens/Procedimentos Físico mensal 
Financeiro 12 me-

ses Total 

30 leitos de clínica médica R$585.000,00 R$7.020.000,00 

03 leitos de UTI adulto R$135.000,00 R$1.620.000,00 

TOTAL R$720.000,00 R$ 8.640.000,00 

 

Fonte do Recurso – Leito Clinico Mensal Até 12 Meses até 

Repasse Federal R$405.000,00 R$ 4.860.000,00 

Repasse Municipal R$180.000,00 
 

R$2.160.000,00 
 

TOTAL R$585.000,00 R$7.020.000,00 

 
 R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) por paciente/dia, o qual poderá al-
cançar o montante de até R$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais) 
mensais. 
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 Até R$ 100, 00 (cem reais) por paciente/dia, conforme avaliação da Comis-
são de Acompanhamento - RECURSO VARIÁVEL baseando-se no alcance das 
metas estabelecidas conforme anexo I (Contrato de Metas). Podendo atingir o mon-
tante de até R$ 90.000,00 (noventa e mil reais) mensais. 
 

 
 Desta forma o repasse MENSAL para os 30 leitos clínicos da enfermaria 
poderá ser de até R$ 585.000,00 (quinhentos e oitenta e cinco mil reais) 

 
 O repasse dos 12 meses de até R$ 7.020.000,00 (sete milhões e vinte mil 
reais), sendo: 

 
 Recurso Federal = até R$ 4.860.000,00 (quatro milhões e oitocentos e sés-
senta mil reais) por 12 meses. 

 
 
 Recurso Municipal = até R$ 2.160.000,00 (dois milhões e cento e sessenta 
mil reais) por 12 meses. 
 

 

Fonte do Recurso – Leito UTI Mensal Até 12 Meses até 

Repasse Federal R$90.000,00 R$ 1.080.000,00 

Repasse Municipal R$45.000,00 R$ 540.000,00 

TOTAL R$135.000,00 R$ 1.620.000,00 

 

 R$1.000,00 (hum mil reais) por paciente/dia, podendo alcançar o valor de 

R$90.000,00 (noventa mil reais) mensais; 

 

 R$500,00 (quinhentos reais) por paciente/dia, podendo alcançar o valor de R$ 

45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) mensais. 
 
 Desta forma o repasse MENSAL para os 3 leitos de UTI poderá ser de até 
R$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais); 
 
 O repasse 12 meses de até R$ 1.620.000,00 (hum milhão, seiscentos e vinte 
mil reais), sendo: 

 

 Recurso Federal = Até R$ 1.080.000,00 (hum milhão e oitenta mil reais) por 12 

meses; 
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 Recurso Municipal = Até R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) por 12 

meses. 
 

Os repasses dos recursos financeiros se darão em conformidade com a execução 

do objeto - avaliado e auditado pela CAC, Central de Regulação, Comissão de 

Acompanhamento, Coordenador do Convênio e outras instâncias que forem 

citadas/criadas pelos Órgãos Públicos competentes – e também em consonância com a 

prestação de contas dos recursos repassados. 

 

O número de internações previsto será de 128 AIH/ mês, considerando a média de 

permanência de 07 (sete) dias. 

O repasse financeiro será mediante apresentação e validação da CAC e Comissão 

de Acompanhamento da seguinte forma: 

 

LEITOS CLÍNICOS 

 

Fonte do Recurso – 
Leito Clinico 

Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 

Repasse Federal R$405.000,00 R$405.000,00 R$405.000,00 R$405.000,00 

Repasse Municipal R$180.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00 

TOTAL R$585.000,00 R$585.000,00 R$585.000,00 R$585.000,00 

 

Fonte do Recurso – 
Leito Clinico 

Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 

Repasse Federal R$405.000,00 R$405.000,00 R$405.000,00 R$405.000,00 

Repasse Municipal R$180.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00 

TOTAL R$585.000,00 R$585.000,00 R$585.000,00 R$585.000,00 

 

Fonte do Recurso – 
Leito Clinico 

Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 

Repasse Federal R$405.000,00 R$405.000,00 R$405.000,00 R$405.000,00 

Repasse Municipal R$180.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00 R$180.000,00 

TOTAL R$585.000,00 R$585.000,00 R$585.000,00 R$585.000,00 

 

 
LEITOS UTI 
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Fonte do Recurso – Leito 
UTI 

Janeiro/2016 Fevereiro/2016 Março/2016 Abril/2016 
 

Repasse Federal R$90.000,00 R$90.000,00 R$90.000,00 R$90.000,00  

Repasse Municipal R$45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00  

TOTAL R$135.000,00 R$135.000,00 R$135.000,00 R$135.000,00  

 

Fonte do Recurso – Leito 
UTI 

Maio/2016 Junho/2016 Julho/2016 Agosto/2016 
 

Repasse Federal R$90.000,00 R$90.000,00 R$90.000,00 R$90.000,00  

Repasse Municipal R$45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00  

TOTAL R$135.000,00 R$135.000,00 R$135.000,00 R$135.000,00  

 

Fonte do Recurso – Leito 
UTI 

Setembro/2016 Outubro/2016 Novembro/2016 Dezembro/2016 
 

Repasse Federal R$90.000,00 R$90.000,00 R$90.000,00 R$90.000,00  

Repasse Municipal R$45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00 R$45.000,00  

TOTAL R$135.000,00 R$135.000,00 R$135.000,00 R$135.000,00  

 

 
VII - VIGÊNCIA 

 
 
 

Início a partir assinatura, até o término de vigência do convênio, previsto em 27/12/2016, 

prorrogável nos termos da legislação vigente. 

 
 
 
 
 

___________________________________________ 

Dr.Helio Pupo 

2º Vice-Presidente da Diretoria Executiva 


