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 HOSPITAL MÁRIO GATTI 

 COMPLEXO HOSPITALAR PREFEITO EDVALDO 
ORSI 

 

 UPA ANCHIETA/METROPOLITANO 

 UPA CAMPO GRANDE 

 UPA CARLOS LOURENÇO 

 UPA SÃO JOSÉ 

 

 SAMU 

COMPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DR.MÁRIO GATTI DE 
URGÊNCIA. EMERGÊNCIA E HOSPITALAR  



PROCESSO ADMINISTRATIVO: PMC.2018.00037822-83 

 

INTERESSADO: Secretaria Municipal de Saúde 

 

OBJETO: Programa de parceria na assistência à saúde no campo da 

urgência, emergência, hospitalar e ambulatorial, de ensino e pesquisa em 

saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde nas unidades de saúde 

integrantes da Autarquia CONVENIADA. 

 

CONVENENTE: Município de Campinas 

 

CONVENIADA: Autarquia Municipal Rede Municipal Dr. Mario Gatti de 

Urgência, Emergência e Hospitalar 

 

TERMO DE CONVÊNIO Nº: 001/2020 

Data do início em 23/01/2020 e data do encerramento em 22/01/2021 

 

TERMO DE ADITAMENTO DE CONVÊNIO Nº: 002/2021 

Data do início em 23/01/2021 por 180 dias , encerrando em 21/07/2021. 

 



Termo de Aditamento 

Prorroga o Convênio 001/2020 por 

mais 180 dias, sem haver nenhuma 

alteração no Plano de execução. 
 

 



Aplicação do recurso financeiro  



Valor conveniado pelo Termo de 
Aditamento 002/2021  

TOTAL R$ 6.621.902,16 



ATRIBUIÇÃO do Departamento de 

Articulação estratégica, regulação e 
planejamento (DAERP) 

 Desenvolver e implementar metodologias de 
planejamento, avaliação, controle e acompanhamento 
da gestão da atenção básica e do Sistema de Saúde 
como um todo, incluindo próprios, prestadores, 
conveniados e contratados; 

 

 



 Integrar os sistemas de informações sob gerência da 
Secretaria com a finalidade de garantir a 
potencialização dos recursos existente; 

 

 Instrumentalizar a Secretaria com dados que 
propiciem o planejamento, o acompanhamento e a 
avaliação permanente dos serviços, programas e 
projetos, bem como a tomada de decisões, de forma 
integrada aos demais departamentos e setores da 
Secretaria. 

 



Núcleo de Ajustes Firmados entre a Administração Pública e 
Prestadores de Serviços – assistenciais e de ensino: 

 participar da construção colegiada que envolve 
representantes do Departamento de Saúde, Coordenadoria 
Setorial de Avaliação e Controle e Coordenadoria Setorial 
de Regulação de Acesso, buscando convergir a demanda 
assistencial da saúde e a oferta das entidades do terceiro 
setor que são conveniadas ao Município, através da 
Secretaria Municipal de Saúde; 

 

 -organizar os processos de formalização, prorrogação, 
renovação de ajustes e reformulação dos planos de 
trabalho; 

 

 

 

 

 



 promover o acompanhamento e avaliação da 
qualificação da assistência à saúde que será prestada 
pelas entidades, com ênfase nas políticas de saúde que 
garantam a universalidade de acesso, integralidade da 
assistência e resolutividade; 

 
 participar do planejamento, execução e avaliação da 

programação de saúde do serviço sob sua 
responsabilidade, bem como àquelas referentes ao 
modelo de atenção a saúde do município de Campinas 
e região, refletindo sob sua inserção nesse sistema, 
atento aos indicadores pactuados no Plano Municipal 
de Saúde e Plano Pluri-Anual; 
 

Núcleo de Ajustes Firmados entre a Administração Pública e 
Prestadores de Serviços – assistenciais e de ensino: 



 participar na elaboração, execução e avaliação dos planos 
assistenciais de saúde, na análise dos relatórios elaborados 
pelos órgãos de controle interno (Coordenadoria Setorial 
de Avaliação e Controle, Coordenadoria Setorial de 
Regulação de Acesso, Fundo Municipal de Saúde), e na 
avaliação das queixas dos usuários através das ouvidorias, 
156 e relatos das unidades de saúde; 

 

  participar dos espaços colegiados de discussão da SMS, 
assim as Câmaras Técnicas; Comissão Gestora Técnico 
Assistencial, Comissão de acompanhamento dos ajustes, 
Controle social, demais grupos técnicos e reuniões técnicas 
com as entidades conveniadas; 

Núcleo de Ajustes Firmados entre a Administração Pública e 
Prestadores de Serviços – assistenciais e de ensino: 



 elaborar prestação de contas técnico assistencial das atividades 
desenvolvidas através do Relatório Anual de Gestão (RAG) e o 
Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), 
instrumentos de monitoramento e acompanhamento 
quadrimestral da execução do ajuste; 

 
  agrupar as informações produzidas pelo DGDO e advindas do 

Fundo Municipal de Saúde e Departamento de Prestação de 
Contas para envio da prestação de contas anual junto ao Tribunal 
de Contas do Estado; 

 
  elaborar pareceres e manifestações aos órgãos de controle 

externo sempre que demandado: Ministério Público, Tribunal de 
Contas e outros. 
 

Núcleo de Ajustes Firmados entre a Administração Pública e 
Prestadores de Serviços – assistenciais e de ensino: 



MATRIZ DE INDICADORES QUALI-QUANTITATIVOS 

 INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 
  BLOCO QUANTITATIVO 

  BLOCO QUALITATIVO 

 
 PORTARIA GM-MS  3.140/2013 



Aplicação do recurso financeiro  

 Com o presente aditamento, os repasses de 

recursos financeiros no convênio, totalizarão o 

montante mensal de até R$ 6.621.902,16 (seis 

milhões seiscentos e vinte um mil novecentos e 

dois reais e dezesseis centavos). 

 

 Ocorrerão na conformidade das regras fixadas 

pela Portaria SMS nº 06 de 31 de março de 

2020 



 Portaria nº 6, de 31 de março de 2020 

 Art. 4º.  
  Na suspensão dos atendimentos ambulatoriais e das 

cirurgias eletivas deverão ser observadas as 
exceções indicadas pela equipe técnica da 
Secretaria Municipal de Saúde, assim, as 
situações comprovadamente urgentes e inadiáveis 
e os atendimentos aos pacientes de terapia renal 
substitutiva, oncologia, pré-natal de alto risco e 
anticoagulação, como definido na “Pactuação sobre 
fluxos e ofertas - Coronavírus” e, ainda, todas as 
outras que se seguirem no decorrer do período em 
que a determinação para a suspensão dos 
atendimentos persistir. 



 Portaria nº 6, de 31 de março de 2020 

 Art. 5º 
 Ficam as entidades conveniadas obrigadas a disponibilizar 

100% dos leitos conveniados de Unidade de Terapia 
Intensiva e Enfermarias, assim como, a oferta ambulatorial 
e de cirurgias eletivas previstas nas exceções fixadas no 
artigo 4º, aos componentes de regulação da Secretaria 
Municipal de Saúde 

 

 Parágrafo único. O descumprimento da obrigação fixada no 
“caput” desse artigo, comunicada por qualquer dos 
componentes de regulação da Secretaria Municipal de Saúde, 
autorizará o ajuste financeiro da parcela de recursos públicos 
destinada à entidade conveniada e será realizado no repasse 
mensal do mês subsequente, tendo como parâmetro, os 
valores fixados nos respectivos indicadores estipulados no 
termo de convênio. 



 Portaria nº 6, de 31 de março de 2020, em seu 

 Art 8 º 

  

 Fica determinada a suspensão das metas 

quantitativas e qualitativas previstas nos Planos de 

Trabalho dos convênios listados no artigo 1º da 

presente portaria.  



 Portaria nº 6, de 31 de março de 2020 

 
 art. 8, § 2º 

 

 Considerando que na  "A partir de abril de 2020, fica 

autorizado o repasse de recursos públicos às 

entidades conveniadas indicadas nos incisos VII, VIII, 

IX, X, XI, XII, XIII e XIV, do artigo 1º da presente 

portaria, no montante mensal total previsto no ajuste 

convenial, autorizado o ajuste financeiro sobre o valor 

apurado, como previsto no parágrafo único do artigo 

5º." 



 Portaria nº 6, de 31 de março de 2020 

 art. 8, § 3º 

 

  A aferição da produção realizada em fevereiro de 

2020, para fins de eventuais descontos, será 

avaliada nos termos das regras fixadas no 

convênio, somente após o término do período 

de suspensão 


























