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PLANO DE TRABALHO DE PARCERIA NO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
 (Realizado nos moldes do art. 119 da Lei 8.666/93) 

 
1. DADOS CADASTRAIS 
 
ENTIDADE PROPONENTE: SERVIÇO DE SAÚDE Dr. 
CÂNDIDO FERREIRA. 

 
CNPJ: 46.044.368/0001-52 

 
ENDEREÇO Rua Conselheiro Antônio Prado, n.º 430 – Distrito de Sousas - 
Campinas 

 
UF  
SP 

 
CEP 
13106-042 
 

 
DDD/TELEFONE 
19 37588600 

 
CONTA CORRENTE 
 
 
5.399-6 

 
BANCO  
 
 
BANCO DO BRASIL S.A. 

 
AGÊNCIA 
 
 
3360-X 

 
PRAÇA DE 
PAGAMENTO 
 
CAMPINAS (SP) 
 

 
NOME DO RESPONSÁVEL 
 
TELMA CRISTINA PALMIERI 

 
RG 
 
7.839.568-9 SSP-SP 

 
CPF 
 
135.531.038-50 

 
CI/ÓRGÃO EXP 

 
CARGO 
PRESIDENTE DO  
CONSELHO DIRETOR 

 
FUNÇÃO 
 
 

 
ENDEREÇO 
 
R. ANTONIO IÓRIO, 109 – SOUSAS - CAMPINAS-SP 
 

 
CEP 
 
13130-090 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES 
 
NOME 
 
 

 
CNPJ: 

 
ENDEREÇO 

 
UF 

 
CEP 
 
 

 
DDD/TELEFONE 
 

 
3. DESCRIÇÃO DO OBJETO 
 
TÍTULO DO OBJETO: Convênio para manter parceria em 
Assistência Geral à Saúde nas áreas de apoio, diagnóstico, 
terapêutica e assistência à saúde.   
 
 

 
PERÍODO DE VIGÊNCIA 

 
03/06/2011 a 02/02/2012 

 
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 
Celebração de Termo de Convênio, para manter em regime de cooperação mútua entre os partícipes, parceira em assistência 
geral à saúde nas áreas de apoio, diagnóstica, terapêutica e assistência à saúde, bem como das ações de atenção de 
extensão, desenvolvimento de projetos e apoio logístico aos processos de qualificação organizacional e profissional, através 
do Sistema Único de Saúde. 
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JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
Necessidade em manter o funcionamento dos equipamentos assistenciais na Atenção Básica, Atenção Especializada, Urgência e 
Emergência e Assistência Farmacêutica. Em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde a conveniada irá manter as atividades 
voltadas para a Atenção Básica no modelo do Programa de Saúde da família do Ministério da Saúde, com atividades complementares 
e suplementares tendo como princípios o trabalho em equipe de referência, com criação de vínculo, aplicando a clínica ampliada e 
com projeto terapêutico individual e gestão participativa, em consonância com as diretrizes do Ministério da Saúde para a Atenção 
básica incluindo os NASF (Núcleo de Apoio á Saúde da Família). Também atua nas áreas de procedimentos especializados, com 
ênfase nas ações de Urgência e Emergência e Assistência Farmacêutica. Todas as ações e serviços conveniados estão de acordo 
com o Plano Municipal de Saúde aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde.      
 
 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 
 
 Este convênio está sendo executado em estrita conformidade ao seu objeto, tendo a Secretaria de Saúde de Campinas 
definido em seu Plano Plurianual a estratégia de Saúde da Família como o eixo estruturante da Atenção Básica no município. 
 

 A estratégia do PSF prioriza as ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde das pessoas, de forma integral e 
contínua. O atendimento é prestado na unidade básica de saúde ou no domicílio, pelos profissionais (médicos, enfermeiros, auxiliares 
de enfermagem e agentes comunitários de saúde) que compõem as equipes de Saúde da Família. Assim, esses profissionais e a 
população acompanhada criam vínculos de co-responsabilidade, o que facilita a identificação e o atendimento dos problemas de saúde 
da comunidade.  

 
Com a incorporação da estratégia do PSF reafirmamos os princípios básicos do Sistema Único de Saúde (SUS) - 

universalização, descentralização e participação da comunidade -  estruturada a partir da Unidade Básica de Saúde da Família.                                       
Integralidade e hierarquização: A  Unidade de Saúde da Família está inserida no primeiro nível de ações e serviços do sistema local de 
assistência, denominado atenção básica. Deve estar vinculada à rede de serviços, de forma que se garanta atenção integral aos 
indivíduos e famílias e que sejam asseguradas a referência e a contra-referência para clínicas e serviços de maior complexidade, 
sempre que o estado de saúde da pessoa assim exigir.  
 

Territorialização e cadastramento da clientela: A Unidade de Saúde da Família trabalha com território de abrangência definido 
e é responsável pelo cadastramento e o acompanhamento da população vinculada (adscrita) a esta área, tendo como recomendação 
que uma equipe seja responsável por no máximo 4.000 (quatro) mil pessoas, visando a qualidade da assistência. 

 
 Equipe multiprofissional: Cada equipe do PSF é composta, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um auxiliar de 
enfermagem e de quatro a seis agentes comunitários de saúde (ACS). Outros profissionais - a exemplo de dentistas, assistentes 
sociais e psicólogos - poderão ser incorporados às equipes ou formar núcleos de apoio (NASF), de acordo com as necessidades e 
possibilidades locais. A Unidade de Saúde da Família pode atuar com uma ou mais equipes, dependendo da concentração de famílias 
na área de abrangência sob sua responsabilidade. 
 
 As Equipes de Saúde de Família resolvem aproximadamente 80% das demandas de saúde do território de sua 
responsabilidade. A solução dos 20% restantes se dá com apoio de especialistas, seja na própria unidade (com o especialista 
deslocando-se até a unidade de saúde para atendimentos conjuntos ou capacitações in loco) ou por referenciamento do usuário para 
serviços de atenção secundária ou terciária. Portanto, o trabalho da Atenção Básica (Equipes de Saúde da Família) se complementa 
em uma rede de serviços, sem a qual se compromete a sua eficácia. Inclui-se nesta rede: Ambulatórios Médicos Especializados, 
Serviços de Urgência e Emergência e Serviços Hospitalares. 
 
 Ademais, faz-se estratégico uma adequada assistência farmacêutica para complementar e garantir os resultados esperados 
na produção de saúde. As Equipes de Saúde de Família se localizam em regiões mais vulneráveis da cidade, cobrindo populações 
geralmente de baixo poder aquisitivo, morando em condições precárias e de baixa escolaridade. 
 
 A aquisição de medicamentos é, por conseguinte, é um custo alto para essa população, o que poderia comprometer parcelas 
altas de seus parcos rendimentos. Portanto, assegurar o uso, e além disso, o uso correto dos medicamentos é medida necessária para 
se alcança efetividade no cuidado do paciente.  
 Faz-se necessário desenvolverem-se ações para garantia do acesso ao medicamento e outros insumos terapêuticos que vão 
desde a compra, armazenamento e distribuição até a orientação adequada do consumidor final, permitindo adesão aos tratamentos 
propostos. 
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O Convênio com o Serviço de Saúde Cândido Ferreira permitirá que a Secretaria de Saúde amplie o leque de ações, 

permitindo tanto a ação direta das Equipes de Saúde da Família, quanto o apoio especializado e de assistência farmacêutico a estas 
equipes. Com este convênio será possível ampliar as ações e a cobertura das Equipes de Saúde da Família, respondendo às 
demandas e necessidades dos usuários por assistência à saúde, notadamente nas regiões mais pobres do município. Através dele, a 
Secretaria de Saúde poderá ampliar o número de equipes de Saúde da Família e terá melhores condições para cumprir o Termo de 
Compromisso Municipal e o Pacto pela Saúde, assumido com a Secretaria de Estado da Saúde e com o Ministério da Saúde, bem 
como o Plano Municipal de Saúde.  

 
Todo o Plano de Trabalho tem por objeto fortalecer a atenção básica do município através de 4 eixos: 
 

1. Ampliar a capacidade assistencial das Equipes da Atenção Básica,  
2. Ampliar a capacidade da Atenção Especializada para apoiar as Equipes de Atenção Básica 
3. Ampliar a capacidade dos Serviços de  Urgência e Emergência para apoiar os Serviços de Saúde da Família na 

resolução de casos agudos. 
4. Melhorar a Assistência farmacêutica para os usuários das Equipes de Saúde da Família. 

 
Os trabalhadores contratados pelo Serviço de Saúde Cândido Ferreira para permitir o cumprimento deste objeto serão 

alocados em Equipes de Saúde da Família ou em Serviços de Apoio Secundário ou Terciário às equipes de Saúde da Família. 
Participarão de trabalhos em equipes, o que significa dizer que as metas e indicadores que compõe este Plano de Trabalho são 
indicadores e metas das equipes que comporão e nunca do trabalhador isolado. 

 
O Cronograma de Atividades está sintetizado abaixo: 
 
 

 
 
4.1. METAS 

EIXO AÇÃO RESPONSÁVEIS META 
 
Atenção Básica 

 
 Atendimento multiprofissional 

(consultas,  vacinação, etc.).   
 
 Participação em atividades coletivas 

(Educação para a saúde, grupos 
terapêuticos) com os usuários das 
unidades de saúde das 
comunidades, através de ações da 
equipe multiprofissional , incluindo 
os agentes comunitário de saúde. 

 
 Atendimento domiciliar. 

 
 Participar de ações de prevenção e 

promoção da saúde. 

 Qualificar a Assistência 
Farmacêutica para os usuários das 
Equipes de Saúde da Família, 
participando desde o 
armazenamento até a dispensação 
com orientação do usuário quanto 
ao uso de medicamentos. 

 
 Serviço de Saúde  

Cândido Ferreira, 
 Unidades de Saúde, 
 Distritos de Saúde   
 

 
Manter 100 equipes de Saúde da Família 
habilitadas no Ministério da Saúde. 
 
Cobrir 375000 munícipes através das 100 
equipes de Saúde da Família. 
 
Oferar atendimentos domiciliares aos 
pacientes acamados ou com dificuldade 
de ir e vir segundo o projeto terapêutico 
individual. 
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Saúde Mental na 
Atenção Básica 

 
 

 Matriciamento na Atenção Básica 
para garantir as Diretrizes do 
Ministério da Saúde. 

 
 

 Serviço de Saúde  
Cândido Ferreira, 

 Unidades de Saúde, 
 Distritos de Saúde  
 Referência Técnica 

de Saúde Mental 
 

 
 
1 - área de saúde mental  = 9.800 
atendimentos/mês 

 
 Ampliar a capacidade da Atenção 

para apoiar as Equipes de Atenção 
Básica. 

 
 Matriciamento a Equipes de   

Atenção Básica. 

 
 Serviço de Saúde  

Cândido Ferreira,  
 Unidades de Saúde, 
  Ambulatório de 

especialidades 
 Distritos de Saúde  
 

 
1 – atendimento  especializado  = 7100 
atendimentos/mês 
 
2 – área de enfermagem = 4.900 
atendimentos/mês 
 
 

 
Atenção 
Especializada 

 
 Ampliar a capacidade dos serviços 

de Urgência e Emergência para 
apoiar os Serviços de Saúde da 
Família na resolução de casos 
agudos.  

 
 Serviço de Saúde 

Cândido Ferreira,  
 Unidades de Saúde, 
 Serviços de 

Atendimento de 
Urgência  
Emergência   

 Distritos de Saúde 
 

 
1 – área médica = 30.000 
atendimentos/mês  
 
2 – área de enfermagem  = 56.700 
atendimentos/mês 

 
Atenção á 
Vigilância em 
Saúde 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Ampliar e intensificar as atividades 

de proteção á saúde adotando 
medidas de prevenção com 
avaliação e controle dos fatores de 
risco de doenças ou agravos. 

 
 Serviço de Saúde 

Cândido Ferreira,  
 Unidades de Saúde,  
 Distritos de Saúde 

 
1 – área de agente de controle ambiental 
= 30.000 ações ambientais/mês 

 
 
 
 

 
5. CRONOGRAMA DE ETAPAS  

ATIVIDADES 01 02 03 04 05 06 07 08
Celebração do Termo de Convênio X        
Execução do objeto X X X X X X X X 
Encaminhamento dos documentos para avaliação da Secretaria 
Municipal de Saúde 

X X X X X X X X 

Recebimento do repasse mensal X X X X X X X X 
Prestação de contas da verba recebida no mês X X X X X X X X 
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6. PLANO MENSAL DE APLICAÇÃO DA VERBA DE MANUTENÇÃO  
 

NATUREZA DA DESPESA 
 

 
VALORES MENSAIS 

 
VALOR ANUAL 

1. Recursos humanos  R$ 4.900.000,00 R$ 39.200.000,00 
02. Custeio dos insumos necessários a execução do objeto 
desde que comprovados e autorizados pelo Município 

R$ 100.000,00 R$ 800.000,00 

TOTAL GERAL R$ 5.000.000,00 R$ 40.000.000,00 
  
 
 

7. PROPONENTE 
 
Campinas (SP), 11 de maio de 2011 
 
 
_______________________________________________                    _________________________________________________    
Local e data                                                                                            Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira                

 
8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 
 
APROVADO 
 
 
_______________________________________________                    _______________________________________________        
Local e data                                                                                                               Secretaria Municipal de Saúde 
                                                                                                                                 Prefeitura Municipal de Campinas 

 


