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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
    SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

____________________________________________________________________________ 
 

TERMO DE ADITAMENTO Nº ..../11 
 

TERMO DE CONVÊNIO Nº 70/11 - Vigência 22/06/2011 a 21/06/2012 
TERMO ADITIVO Nº /11 ao TC Nº 70/11 - Vigência 21 /01/2012 a 21/06/2012 

 

INSTITUIÇÃO: Sociedade Campineira de Educação e Instrução 
 
 
Justificativa 
 

Considerando o Termo de Convênio Nº 70/11 firmado com a Sociedade Campineira de 
Educação e Instrução, com vigência de22/06/2011 a 21/06/2012; 

 
Considerando o Termo de Convênio Nº 70/11, item 1.4 – “Os CONVENENTES poderão 

programar outros Planos de Trabalho, desde que acordados entre as partes e que não cause 

alteração do objeto do Convênio firmado” e o item 10.1- “O presente Convênio poderá ser 

alterado para sua adequação às novas Portarias e/ou Normas do Ministério da Saúde ou 

Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo e/ou do Município, ou ainda, para adequação ou 

ampliação dos Planos de Trabalho”; 

 

Considerando o Termo de Convênio 70/11, item 1.1.2.6.3 referente ao Fator de Incentivo ao 
Desenvolvimento de Ensino e Pesquisa (FIDEPS), determinado pela Portaria nº 1127 de 
31/08/1999, que visa formular políticas para promover a participação dos Hospitais Universitários 
no Sistema Único de Saúde, salienta-se que o mesmo foi extinto através da Portaria n° 1082 de 
04/07/2005, e que também define que os recursos financeiros relacionados a este incentivo                                                                     
serão incorporados ao valor da contratualização no âmbito dos Programas de Reestruturação dos 
Hospitais de Ensino do Ministério da Educação e do Programa de Reestruturação dos Hospitais de 
Ensino no âmbito de Sistema Único de Saúde; 

 
Considerando o Termo de Convênio 70/11, item 1.1.2.7 referente ao Contrato de Metas 

concernente ao Programa de Parceria na Assistência à Saúde do Município de Campinas, a serem 
realizados pela conveniada, visando à qualidade dos serviços prestados, resolutividade, 
integralidade, humanização, dentre outros; 

 
 

Considerando o Termo de Convênio N° 70/11, item 3.3.36 que estabelece a criação de um 
sistema de qualidade, visando a acreditação hospitalar no prazo de um ano; 

 
 
Considerando a Portaria N° 130 de 5de maio de 2009 que altera a habilitação de Unidade 

de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular para Serviço de Assistência de Alta 
Complexidade em Cirurgia Cardiovascular, em Cirurgia Cardíaca Pediátrica, em Cirurgia Vascular 
e em Procedimentos de Cardiologia Intervencionista e o Termo de Convênio N° 70/11, item 4.3.6 
referente ao financeiro das Cirurgias Cardiovasculares (Plano de Trabalho II);  

 



  

Considerando a Portaria N° 587 de 07 de outubro de 2004 que implanta a Rede Estadual 
de Atenção à Saúde Auditiva, define critérios para habilitação e os percentuais de prescrição e 
fornecimento dos aparelhos de amplificação sonora individual e a Deliberação CIB N° 23/2009, 
que aprovou a Conveniada como integrante da Rede de Atenção à Saúde Auditiva; 

 
Considerando o Termo de Convênio N° 70/11, item 4.3.10 referente ao Serviço de Apoio de 

Diagnose e Terapia (Plano de Trabalho II) e; 
 
Considerando o Termo de Convênio N° 70/11, item 4.3.11 referente aos Exames e 

Procedimentos Complementares Especializados (Plano de Trabalho II). 
 
Considerando a Portaria N° 90 de 15 de março de 2011, que altera valor e tipo de 

financiamento de alguns procedimentos de quimioterapia da Tabela SUS. 
 
Considerando a Portaria N° 49 de 11 de fevereiro de 2011, que concede renovação de 

autorização para realizar retirada e transplante de tecidos oculares humanos à conveniada. 
 
 
Solicitamos as seguintes alterações, dos itens mencionados: 
 
 

• O incentivo FIDEPS passa a ser denominado antigo FIDEPS incorporado à 
Contratualização. 

 
• Alguns itens do contrato de metas foram revistos visando a melhor adequação aos 

Planos de Trabalhos propostos, ficando mantido o valor financeiro e o pagamento pela 
meta atingida, a saber: 

 
1. O item cuja meta seria a garantia de que todo paciente tivesse conhecimento 

dos nomes dos profissionais da equipe responsável pelo seu cuidado, foi 
excluído por estar contemplado dentro do questionário de avaliação dos 
pacientes internados; 

2. O item que solicita o envio da lista de espera dos pacientes cirúrgicos eletivos, 
inicialmente apenas para a Ortopedia, deverá ser acrescida também de listagem 
da Cirurgia Geral, de Proctologia, e de Cirurgia Vascular, que deverão ser 
encaminhadas à Central Municipal de Regulação, para que seja realizada 
efetiva regulação destas cirurgias, que são as de  maior estrangulamento no 
sistema; 

3. O item que solicita garantia de atendimento à 100% da demanda espontânea, 
deve ser acrescido de “sem a interferência de dispensa do usuário na porta de 
entrada do PS antes do acolhimento e a avaliação de risco ”; 

4. Excluir o item “implementar o projeto terapêutico singular nas UTIs”, por 
haver dificuldades na mensuração do mesmo; 

5. No item “participar de capacitação junto à rede pública”, deverá ser acrescido, 
além da capacitação, o matriciamento e a elaboração de protocolos; 

6. Excluir o item “participar da elaboração de protocolos de atendimento em 
Ortopedia”, uma vez que já está contemplado na descrição anterior; 

7. Excluir o item “garantir manutenção da oferta ambulatorial em SADT 
conveniado quando houver interrupção da oferta por quebra de equipamentos 
ou falta de RH” pelo fato de haver dificuldades na demonstração das 
providências adotadas pela Conveniada. 



  

  
 

• O item 3.3.36 deverá ser excluído pelo fato da Conveniada já ser acreditada pela ONA. 
 

 
• Quanto à produção dos serviços conveniados de Alta Complexidade, referente às 

Cirurgias Cardiovasculares, deverá haver um incremento de 20 (vinte) procedimentos 
de cardiologia intervencionista mensais, passando a um quantitativo de 92 (noventa e 
dois) procedimentos e um financeiro de até R$712.836,08 (setecentos e doze mil, 
oitocentos e trinta e seis reais e oito centavos), com manutenção do pagamento por 
produção e regulação pela Central Municipal de Regulação. 

 
 
• Em relação ao Serviço de Atenção à Saúde Auditiva de Alta Complexidade, de acordo 

com a Portaria citada, fica estabelecida a readequação de atendimento e o uso de 
aparelhos auditivos para 115 (cento e quinze) pacientes, devendo a Ficha de 
Programação Orçamentária, ser reajustada no seu quantitativo para 1.903 (um mil, 
novecentos e três) procedimentos e aparelhos auditivos e com o financeiro mensal até 
R$ 200.705,15 ( duzentos mil, setecentos e cinco reais e quinze centavos), mantendo-se 
o pagamento por produção. 

 
• Referente ao Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia, há necessidade do incremento 

de exames de Cintilografias óssea, de tireóide com ou sem captação, sincronizada de 
câmaras cardíacas de repouso e de miocárdio para avaliação da perfusão em situação 
de stress, na Ficha de Programação Orçamentária, permanecendo o pagamento por 
produção e a regulação, pela Central Municipal de Regulação, em sua totalidade. 

 
 
• Ainda com relação ao Serviço de Apoio de Diagnose e Terapia, diminuiremos o 

quantitativo de alguns exames de RX contrastados, por diminuição da oferta pela 
Conveniada . 

 
• Quanto aos Exames e Procedimentos Complementares Especializados, no referente aos 

Exames Laboratoriais Especiais, imprescindíveis ao diagnóstico de várias 
especialidades, é necessário acrescentar 01 (um) exame para detecção de 
Citomegalovírus e Toxoplasmose-PCR no líquido amniótico. 
Na listagem destes exames especiais há quatro exames constantes da Tabela SUS, um 
com valor zerado e três incompatíveis com o valor de mercado. Foi realizada uma 
tomada de preços destes quatro exames pela Diretoria do Departamento Administrativo 
da Secretaria Municipal de Saúde, ficando estabelecida a conformidade de valor para a 
Conveniada. Desta forma, fica mantido o pagamento por produção. A totalidade dos 
exames deste grupo deverá ser regulada pela Central Municipal de Regulação, 
respeitando-se o teto financeiro conveniado de até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil 
reais) mensais, obedecendo requisitos e fluxo estabelecidos pela CMR e pela CAC. 

                    Ainda neste item dos Exames e Procedimentos Complementares Especializados,cabe  
                     ressaltar que a administração dos repositores enzimáticos destina-se à 10 (dez) 
                     pacientes,     pagos por produção. 

Quanto aos materiais e medicamentos designados como não contemplados na Tabela SUS 
altera-se para os procedimentos cuja urgência requer intervenção imediata por parte da 
Conveniada e o seu faturamento é inviabilizado para tal ou para materiais de OPM que não 



  

estão contemplados  ou que excederam sua capacidade permitida de cobrança pela Tabela 
SUS.Para suas autorizações/validações a Conveniada deverá encaminhar ao DGDO 
justificativa da necessidade de execução do procedimento e/ou utilização do material pelo 
médico especialista responsável pelo caso, acrescido de três tomadas de preços de 
fornecedores no caso de se tratar de material não contemplado na Tabela SUS, além do 
envio da Nota Fiscal validada pelo auditor da Coordenadoria de Avaliação e Controle(CAC) 
que comprovou a sua utilização. 
  

• Garantir que os pacientes oriundos do Hospital e Maternidade Celso Pierro que necessitem 
de exames de eletroneuromiografias, possam executar tais procedimentos no Complexo 
Hospitalar Ouro Verde (CHOV), solicitando-os através de impresso adequado, 
encaminhados à Central Municipal de Regulação. 
 

• Alterar o quantitativo e financeiro de alguns procedimentos de quimioterapia e 
hormonioterapia em FPO, passando de 530 para 608 (seiscentos e oito) procedimentos, 
pagos por produção, e de R$ 378.186,47 (trezentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e seis 
reais e quarenta e sete centavos) para até R$378.180,91(trezentos e setenta e oito mil, 
cento e oitenta reais e noventa e um centavos) mensais, dando uma diferença à menor de 
R$ 5,56 (cinco reais e cinqüenta e seis centavos). 
 

 
• Migrar da FPO para o Plano de Trabalho II a retirada de 01 globo ocular  uni e bilateral, 02 

transplantes de córnea e 02 transplantes de córnea em cirurgias combinadas, mantendo o 
financeiro por produção de até R$ 6.720,98 (seis mil,setecentos e vinte reais e noventa e 
oito centavos) mensais. 
 

• Migrar da FPO para o Plano de Trabalho II, dentro da Medicina Nuclear, 10 (dez) 
procedimentos de tratamento por Medicina Nuclear, sendo 03(três) de hipertireoidismo por 
Plummer e 07(sete) de hipertireoidismo por Graves, mantendo-se o pagamento por 
produção. 
 
 
Demonstrativo de cálculo 
 
 

1. O cálculo dos valores a serem repassados por incrementos de procedimentos cardíacos 
intervencionistas, no período de janeiro de 2012 a junho de 2012, foi feito considerando-se a 
média de produção de tais procedimentos no período de agosto de 2010 a julho de 2011, à 
saber: 

 
 
Competência Incremento dos proc. Valor mensal Valor do aditamento 
Janeiro12 a Junho/12  

20 
 

R$ 119.554,20 
 

R$ 597.771,00 
 
 
O incremento dos 20 (vinte) procedimentos cardíacos intervencionistas (angioplastias) 
deverá alterar o quantitativo das cirurgias Cardiovasculares de 72 para 92 (noventa e dois) e 
o financeiro de R$ 593.281,88 para até R$712.836,08 (setecentos e doze mil, oitocentos e 



  

trinta e seis reais e oito centavos) mensais, pagos por produção, referente ao Plano de 
Trabalho II. 
 
 

2. O cálculo dos valores a serem repassados por incrementos quantitativos na Ficha de 
Programação Orçamentária (FPO), no período de janeiro de 2012 a junho de 2012, referem-se 
aos Serviços de Apoio de Diagnose e Terapia, do Plano de Trabalho II, à saber: 

 
 

Procedimento 
(código SUS) 

Incremento do 
procedimentos/mês 

Valor mensal Valor do aditamento 

Cintilografia óssea 
(020805003) 

 
25 

 
R$ 4.774,75 

 
R$ 23.873,75 

Cintilografia de 
tireóide c/ ou s/ 

captação 
(020803002) 

 
 

03 

 
 

R$ 231,84 

 
 

R$ 1.159,20 

Cintilografia 
sincronizada de 

câmaras cardíacas 
em repouso 

(0208010084) 

 
 

03 
 
 
 

 
 

R$ 530,16 
 
 
 

 
 

R$ 2.650,80 
 

Cintilografia de 
miocárdio em stress 

 
08 

 

 
R$ 3.268,16 

 
R$ 16.340,80 

TOTAL 39 R$ 8.804,91 R$ 44.024,55 

 
 
O incremento das 39(trinta e nove) cintilografias, juntamente com os 10(dez) tratamentos 
por Medicina Nuclear  migrados da FPO deverão alterar o quantitativo dos procedimentos 
do grupo de  Medicina Nuclear de 480 para 529 (quinhentos e vinte e nove) e o financeiro 
de R$ 148.158,03 para até R$ 160.811,94 (cento e sessenta mil, oitocentos e onze reais e 
noventa e quatro centavos) mensais, pagos por produção, dentro do Plano de Trabalho II.  

 
 

 
3. O cálculo dos valores a serem reduzidos por diminuições quantitativas na FPO, no período de 

janeiro de 2012 a junho de 2012, também se referem aos Serviços de Apoio de Diagnose e 
Terapia, à saber: 

                     
 

Procedimento 
(código SUS) 

Diminuição dos 
exames/mês 

Valor mensal a ser 
reduzido 

Valor total a ser 
reduzido, no período 

RX de esôfago 
(0204030080) 

10 R$ 192,40 R$ 962,00 

Clister opaco 
(0204050014) 

10 R$ 477,60 R$ 2.388,00 

Histerosalpingografia 
(0204050065) 

02 R$ 90,68 R$ 453,40 



  

Uretrocistografia 
(0204050170) 

10 R$ 521.10 R$ 2.605,50 

Urografia venosa 
(0204050189) 

30 R$ 1.722,00 R$ 8.610,00 

TOTAL 62 R$ 3.003,78 R$15.018,90 

 
 
 
Desta forma, ocorrerá uma redução de 62 exames contrastados, gerando uma diminuição 
financeira de R$ 3.003,78(três mil e três reais e setenta e oito centavos) mensais na FPO. 
 
 

4. O cálculo do incremento referente a 115 pacientes  da Saúde Auditiva, definidos pela Portaria 
N° 587 de 7 de outubro de 2004, são: 

 
 
 Quantitativo a 

ser 
adicionado/mês 

Competência 
(jan a jun/12) 

Valor mensal a 
ser adicionado 

Valor do 
aditamento 
(jan a jun/12) 

Procedimentos e 
Aparelhos 
auditivos 

 

 
205 

 
1.640 

 
R$ 14.882,96 

 
R$ 74.414,80 

 
 
O incremento dos 205 procedimentos e aparelhos, dentro do Plano de Trabalho II, deverão 
alterar o grupo Saúde Auditiva de Alta Complexidade de 1.698 para 1.947(um mil, 
novecentos e quarenta e sete) procedimentos e implantação de aparelhos auditivos, e o 
financeiro de R$ 185.822,19 para até R$ 200.259,72(duzentos mil, duzentos e cinqüenta e 
nove reais e setenta e dois centavos) mensais, pagos por produção. 
 
 

5. O cálculo das alterações em quimioterapia e hormonioterapia, por diminuições de valores 
definidos pela Portaria N° 90 de 15 de março de 2011  e readequações de produções, são: 

 
 
 
 
Procedimento Quant/mês 

a ser 
aumentado 

Quant/mês 
a ser 
diminuído 

Valor financ. a 
ser 
aumentado/mês 

Valor financ. a 
ser 
diminuído/mês 

Diferença 
de valor 
financeiro 

0304020079 40  R$12.060,00   
0304020311    R$12.360,00  
0304030090    R$3.708,00  
0304030112 02   R$9.854,00  
0304030120 02  R$5.071,00   
0304030155    R$25.956,00  
0304040010 01  R$571,50   
0304040053 01  R$571,50   
0304050024 06  R$13.344,00   



  

0304050164 02  R$2.600,00   
0304050202 01  R$1.450,00   
0304060151 03  R$7.225,56   
0304080071 20  R$8.990,00   
TOTAL 78  R$51.883,56 R$51.878,00 - R$5,56 
 
 
 
O remanejamento, incremento de alguns e a diminuição de valores de outros procedimentos 
de Quimioterapia, do Plano de Trabalho II, deverão alterar o quantitativo de 530 para 608 
procedimentos, e o financeiro de R$ 378.186,47 para até R$ 378.180,91( trezentos e 
setenta e oito mil, cento e oitenta reais e noventa e um centavos), mensais, pagos por 
produção, dentro do Plano de Trabalho II. 

 
 
 
Portanto, o valor total deste Termo Aditivo é de R$ 701.163,65(setecentos e um mil, 
cento e sessenta e tres reais e sessenta e cinco centavos), sendo este montante relativo 
às reduções na FPO inserida no Plano de Trabalho I e aos incrementos no Plano de 
Trabalho II do Termo de Convênio N° 70/11 

                                                                           
                                                                                                

                 
O Plano de Trabalho II passará a ter a seguinte composição: 
 
 
 
 
 FÍSICO mensal FINANCEIRO mensal 

Cir. Cardiovasculares 92 R$ 712.836,08 
Transplante renal 01 R$ 23.777,98 

Retirada de globo e 
Transpl. córnea 

05 R$ 6.720,98 

Saúde Auditiva 1.947 R$ 200.259,72 
Terapia renal substitutiva 1.439 R$ 265.839,64 

Quimioterapia 608 R$ 378.180,91 
Cateterismo 100 R$ 61.550,00 

Ressonância nuclear 
magnética 

300 R$ 81.365,00 

Tomografia 1.094 R$ 120.844,40 
Biópsia percutânea 200 R$ 19.400,00 
Medicina nuclear 529 R$ 160.811,94 

Densitometria óssea 200 R$ 11.020,00 
Arteriografia 64 R$ 21.292,19 

Exames especiais  R$ 25.000,00 
Lentes de contato  R$ 2.000,00 
Adm.Repositores 

Enzimáticos 
 R$ 6.000,00 

Materiais e Medicamentos  R$ 40.000,00 
TOTAL  R$ 2.136.898,84 



  

 
 
Desta forma, o Plano de Trabalho II passará de um financeiro de R$ 1.983.537,78 para 
até R$ 2.136.898,84 (dois milhões, cento e trinta e seis mil, oitocentos e noventa e oito 
reais e oitenta e quatro centavos) mensais, pagos por produção. 
 
 
 
Cronograma atualizado 
 
 

 

O cronograma financeiro com as respectivas dotações será fornecido pelo FMS/SMS. 
 
Encaminha-se ao FMS para as devidas reservas e dotações orçamentárias, após a Assessoria                  

            Jurídica para análise e parecer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dra. Maria Cecília Brandt Piovesan 
Diretora do Departamento de Gestão e Desenvolvimento Organizacional 


