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Novo Horizonte (SP), 11 de Abril de 2018. 

 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

NOVO HORIZONTE - SP 

 

 

 

 

 

Exmª. Senhora,  

 

 

 

IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE – SANTA CASA DE NOVO HORIZONTE, entidade sem fins lucrativos, 

regularmente inscrita no CNPJ do MF sob o n. 53.174.827/0001-88, com sede nesta cidade de Novo Horizonte, à Rua 28 de 

Outubro, 1202 - Vila Patti, CEP 14.960-000, vem à presença de Vossa Senhoria, requerer o aditamento no plano de trabalho, 

conforme cronograma desembolso e plano de aplicação do convênio nº 01/2018, com a finalidade de manter a Rede de 

Atenção à Saúde, cujo prazo de vigência do presente ADITAMENTO é de 06 (Seis Meses), a partir da data de 01 de Maio de 

2018 à 31 de Outubro de 2018, no valor total de cento e quarenta e um mil, novecentos e vinte e seis mil reais e quarenta e 

quatro centavos (R$ 141.926,44). 

Em qualquer hipótese será assegurado ao convenente e conveniado amplo direito de defesa, nos termos das 

normas gerais da lei federal de licitações e contratos administrativos e o direito à interposição de recursos. 

Ao tempo em que fica no aguardo do valioso apoio de V.Exa. que certamente, não faltará, aproveita a 

oportunidade para as cordiais,  

 

 

 

Saudações,  
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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Dados Cadastrais da Entidade – Proponente 

Razão Social CNPJ Nº 

Irmandade São José de Novo Horizonte 53.174.827/0001-88 

Endereço Completo 

Rua 28 de Outubro, 1202 – Vila Patti 

Cidade 

Novo Horizonte 

UF 

SP 

CEP 

14960-000 

CONTA CORRENTE 

17.900-0 

BANCO  

B. BRASIL 

AG 

0119-8 

E-mail :  

comunicacao@santacasanh.com.br 

Fone :  

(17) 3542 – 9298 

Fax :  

(17) 3542 – 1020 

  

 

2. Dados Cadastrais dos Dirigentes da Entidade 

Representante Legal do Proponente 

Nome Cargo 

Carlos Alberto Pereira de Carvalho Provedor 

CPF Nº  

590.901.628-87 

RG Nº  

4.305.346-4 

Orgão Expedidor 

SSP 

Endereço Residencial 

Rua Rui Barbosa, 108 – Centro 

Cidade 

Novo Horizonte – SP 

UF 

SP 

CEP 

14.960-000 

E-mail 

comunicacao@santacasanh.com.br 

Fone 

(17) 3542-9292 

Celular 

(17) 99745-1100 

 

 

Representante Legal do Proponente 

Nome Cargo 

Cássia Rita Santana Celestino Administradora 

CPF Nº   

046.343.638-52 

RG Nº  

9.341.100-5 

Orgão Expedidor 

SSP-SP 

Endereço Residencial 

Rua João Dorival Cardoso, 242 – Vila Patti 

Cidade 

Novo Horizonte – SP 

UF 

SP 

CEP 

14.960-000 

E-mail 

administração@santacasanh.com.br 

Fone 

(17) 3542-7250 

Celular 

99615-0440 
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3. Dados Cadastrais do Concedente 

Órgão CNPJ 

Prefeitura Municipal de Novo Horizonte 45.152.139/0001-99 

Endereço  

Praça Dr. Euclydes Cardoso Castilho – Centro 

Cidade   

Novo Horizonte 

UF   

SP 

CEP 

14960-000 

E-mail : 

gabinete@novohorizonte.sp.go.br 

Fone : 

(17) 3543 9001 

Fax : 

(17) 3543 9001  

Responsável pelo Órgão : 

Toshio Toyota 

Cargo : 

Prefeito 

 

 

 

4. Introdução 

 
4.1 Apresentação 

Apresentação 

 

A Santa Casa de Novo Horizonte oferece assistência hospitalar e ambulatorial. No âmbito hospitalar são realizados cerca de 260 

(Duzentos e Sessenta) atendimentos por mês, totalizando em média  3.100 atendimentos por ano a pacientes usuários do Sistema 

Único de Saúde. No âmbito de ambulatório e pronto socorro a entidade realiza em média 5.000 (cinco mil) atendimentos por mês e 

60.000 por ano via Sistema Único de Saúde. 

Dentro de uma postura que tem como meta o equilíbrio e qualidade do serviço prestado em saúde hospitalar moderna, o hospital de 

Novo Horizonte procura adequar estratégias funcionais e administrativas desde a implantação de protocolos nestes dois últimos 

anos, bem como manter a equipe parametrizada para ter capacidade instalada e realizar o plano de saúde conforme as regras 

definidas. A Instituição deverá cada vez mais ser um ponto de apoio e atuante no resgate e na ajuda ao paciente e seus familiares. 

No seu contexto estratégico, este projeto tem como suporte os princípios e valores que norteiam a instituição, ou seja, a 

humanização da hospitalização clinica e cirúrgica, administração honesta, prestação de serviços de ponta e competência técnica e 

científica, sintonizando os valores, a missão e a visão que norteiam o seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:gabinete@novohorizonte.sp.go.br
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5. Justificativa 

 

O município hoje tem como obrigação  abrir as portas do sistema para garantir o atendimento 

à população a assistência básica e a assistência de média complexidade.Implantar redes de atenção à 

saúde que possam dar conta das necessidades de atendimento, que vai desde a Atenção Básica, Média 

e Alta Complexidade, sendo incluso nestes serviços as Unidades Básicas de Saúde – UBS, 

laboratório, Centros de Especialidades e os Centros de Atenção Psicossociais - CAPS. Desta forma o 

trabalho terá uma melhor organização alcançando assim os resultados propostos pela gestão Dessa 

maneira, objetivando adequada implementação das ações em complementação da atenção básica, 

garantindo-se que o sistema público de saúde atenda integralmente a população, efetuar a 

parametrização do quadro e cumprir as metas pré definidas .  

Neste contexto necessitamos de processar o aditamento do convênio 01/2018, no valor de 

cento e quarenta e hum mil, novecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos (R$ 141.926,44). 

 

 

 

6.  Rede de Serviços Públicos Local 

A Rede Municipal de Serviços de Saúde de Novo Horizonte é composta pelos seguintes 

Estabelecimentos:  
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ITE

M 

TIPO ESTABELECIMENTO ENDREÇO  NÚMERO 

CNES 

POSTO DE SAÚDE 

01 PSM VALE FORMOSO NOVO HORIZONTE RUA BANDEIRANTES, S/N - VALE 

FORMOSO 

2057484 

CENTRO DE SAÚDE/UNIDADE BÁSICA 

02 CS DE NOVO HORIZONTE RUA SETE DE SETEMBRO, 1175 – VILA 

PATI 

2055082 

03 UBS JARDIM SÃO VICENTE DE PAULA NOVO 

HORIZONTE 

RUA GOIAS, 490 – JARDIM SÃO VICENTE 2043998 

04 UBS JARDIM ALVORADA NOVO HORIZONTE RUA ANTONIO PEREIRA MOUTINHO, 393  

- JARDIM ALVORADA 

2039966 

05 UBS JARDIM SANTA CLARA NOVO 

HORIZONTE 

RUA URUPÊS, 612 – JARDIM SANTA 

CLARA 

2039931 

06 UBS JARDIM SÃO BENEDITO NOVO 

HORIZONTE 

AV. ANTONIO PEDRO TOMITÃO, 189 – 

JARDIM BENEDITO 

2037033 

HOSPITALAR 

07 SANTA CASA DE NOVO HORIZONTE RUA 28 DE OUTUBRO, 10202 – VILA PATI 2088487 

ESPECIALIDADES 

08 CENTRO DE ESPECIALIDADES 

ODONTOLÓGICAS DE NOVO HORIZONTE 

RUA BERNARDINO GUERRA, 76 – VILA 

PATTI 

5402379 

09 CENTRO DE FISIOTERAPIA DE NOVO 

HORIZONTE 

RUA PRUDENTE DE MORAES, 315 – 

CENTRO 

2093456 

10 LABORATÓRIO DE PRÓTESE DENTÁRIA RUA BERNARDINO GUERRA, 76 – VILA 

PATI 

6485065 

11 CAPS I – CENTRO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL 

AV CORONEL JUNQUEIRA 674 – VILA 

PATTI 

7553749 

12  LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS RUA BERNARDINO GUERRA, 58 – VILA 

PATTI 

906151 

 

 

6.1 Perfil Populacional 

Segundo o IBGE Novo Horizonte possui uma população estimada em 39.888 (2016) pessoas. E 

ainda: 

TAXA ANO VALOR 

Densidade Demográfica (habitantes/km2) 2017 41,09 

Taxa Geométrica de Crescimento Anual da População (Em %) 2017 0,69 

Grau de Urbanização (Em%) 2016 93,62 

Índice de Envelhecimento (Em %) 2017 92,56 

População com Menos de 15 anos (Em %) 2017 17,95 

População com 60 anos de Mais (Em %) 2017 16,61 

Razão de Sexos  

Definição  
Número de homens para cada 100 mulheres na população residente em 

determinada área, no ano considerado. 
 

2017 99,07 

        Fonte: SEADE 
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6.2 Estatísticas Vitais e Saúde 

 

TAXA ANO VALOR 

Taxa de Natalidade (Por mil habitante) 2015 14,27 

Taxa de Fecundidade Geral (Por mil mulheres entre 15 e 49 anos 2015 54,18 

Taxa de Mortalidade Infantil (Por mil nascidos vivos) 
Relação entre os óbitos de menores de um ano residentes numa unidade geográfica, num 

determinado período de tempo (geralmente um ano) e os nascidos vivos da mesma unidade 

nesse período. 

2015 12,96 

Taxa de Mortalidade na Infância (Por mil nascidos vivos) 
Relação entre os óbitos de menores de cinco anos de residentes em uma unidade geográfica, 

em determinado período de tempo (geralmente um ano), e os nascidos vivos da mesma 

unidade nesse período. 

2015 16,67 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 e 34 Anos (Por cem mil 

habitantes nessa faixa etária) 
2015 99,80 

Taxa de Mortalidade da População de 60 Anos e Mais (Por cem mil 

habitantes nessa faixa etária) 
2015 4.209,82 

Mães Adolescentes (com menos de 18 anos) (Em %) 2015 8,33 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas de Pré-Natal (Em %) 2015 88,78 

Partos Cesáreos (Em %) 2015 87,96 

Nascimentos de Baixo Peso (menos de 2,5kg) (Em %) 2015 9,26 

Gestações Pré-Termo (Em %) 2015 14,00 

 Fonte: SEADE 

 

7. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO: 

 

Implantar equipes de Atenção Básica, equipes de Saúde Bucal e especidalidades, a partir da 

disponibilização de profissionais, almejando uma maior eficiência no serviço prestado a população 

de Novo Horizonte, embasados nos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS. 

Desta forma será ampliada a abrangência, reorganizado o fluxo das ações e a diversidade das 

ações das equipes de Atenção Básica, Saúde Bucal e especialidades, que beneficiará toda população 

atendida na rede de saúde do município na qual será inserido os profissionais, conforme consta no 

Anexo I, suas atribuições, carga horária, atendimentos e metas. 

 

 

 8. DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE QUE HAVERÁ ATUAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS – REDE TEMÁTICA 
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9. Atividades das Equipes de Atenção Básica – EAB 

 O Cronograma de Atividades das Equipes de Atenção Básica – EAB atenderá as demandas 

diárias da população, sendo estabelecidas algumas metas conforme preconizadas pelo Ministério da 

Saúde. 

 

 

10. Monitoramento e Avaliação  

As Metas de Qualidade referem-se ao aprimoramento de ações para a melhoria do padrão de 

qualidade da assistência oferecidas aos pacientes por meio das Equipes na Atenção Básica e Redes  

temáticas, as quais serão monitoradas e avaliadas por meio de indicadores, conforme Anexo II. 

 

11. ETAPAS E FASES DO OBJETO – Janeiro a Dezembro de 2018. 

 

 

 

Item 

 

 

 

Janeiro 

 

 

Fevereiro 

 

 

Março 

 

 

Abril 

 

 

Maio 

 

 

Junho 

Execução das 

atividades 

X X X X X X 

Monitoramento do 

Plano de Trabalho 

X X X X X X 

Prestação de contas X X X X X X 

 

 

 

 

Item 

 

 

 

Julho 

 

 

Agosto 

 

 

Setembro 

 

 

Outubro 

Área de atuação dos Especialistas Endereço Nº DO CNES 

Centro de Saúde de Novo Horizonte Rua Sete de Setembro, n. 1.175 – 

Vila Patti 

2055082 

CAPS I – Centro de Atenção 

Psicossocial  

Avenida Coronel Junqueira, 617 – 

Vila Patti 

7553749 

Centro de Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional 

Rua Prudente de Moraes, 315 - 

Centro 

2093456 

Centro de Especialidades 

Odontológicas 

Rua Bernardino Guerra, 97 – Vila 

Patti 

5402379 

Laboratório de Próteses Dentária Rua Bernardino Guerra, 97  - Vila 

Patti 

6485065 

Laboratório de Análises Clínicas Rua Bernardino Guerra, 58 – Vila 

Patti 

9069151 

Santa Casa de  Novo Horizonte Rua 28 de Outubro, n. 1.202 – Vila 

Patti 

2088487 
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Execução das 

atividades 

X X X X 

Monitoramento do 

Plano de Trabalho 

X X X X 

Prestação de contas X X X X 

 

 

12. COMPETÊNCIAS 

A Secretaria Municipal de Saúde, como gestora do SUS no Município, formula e implanta 

políticas visando promover, proteger e recuperar a saúde da população, em consonância com as 

diretrizes traçadas pelo Ministério da Saúde. 

A Coordenação da Atenção Básica, é responsável pelo acompanhamento das unidades, 

visando qualidade e otimização dos recursos e as adequações necessárias para a correta execução 

das Equipes de Atenção Básica, firmada no termo de parceria. 

A equipe da Santa Casa de Novo Horizonte elabora o plano de trabalho em conjunto com 

a Secretaria Municipal de Saúde - (DMS), é responsável pelo setor administrativo para execução 

do Termo de Parceria, ocorrendo desta forma a co-gestão. 

 

 

 

12.1 Compete ao Município/DMS: 

 

   Acompanhar e avaliar o cumprimento das cláusulas pactuadas no termo de parceria, o 

cumprimento das metas estabelecidas e o processo de trabalho; 

   Ceder e Garantir os recursos financeiros para a execução do objeto do termo de parceria, 

assegurando o repasse dos recursos federais e municipais destinados ao 

desenvolvimento das Equipes Saúde Básica, na forma do plano de trabalho elaborado 

pela Instituição parceira. 

   Garantir a inserção das unidades de saúde da família na rede de serviço de saúde, 

garantindo referência e contra referência aos serviços de apoio diagnóstico 

especialidades ambulatoriais, urgência/emergência e internação hospitalar; 

   Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar a execução da parceria;  

   Garantir a utilização do sistema de informação, de modo a viabilizar o correto 

acompanhamento e avaliação das equipes. 

   Fornecer o aporte de conhecimento técnico à Instituição parceira; 
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   Receber e avaliar relatórios técnicos e dados estatísticos, que lhe sejam encaminhados 

pela Santa Casa de Novo Horizonte;  

   Incentivar o desenvolvimento de pólos de treinamento, capacitação e educação 

permanente dos recursos humanos, voltados ao desempenho de atividades das Equipes 

de Atenção Básica. 

   Orientar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar os parâmetros salariais às diversas 

categorias profissionais integrantes da Equipes de Atenção Básica e Saúde Bucal. 

   Avaliar o desempenho técnico administrativo da Instituição parceira; 

   Disponibilizar a Instituição parceira os dados e informações referentes às atividades dos 

atendimentos prestados pelas Equipes de Atenção Básica e Saude Bucal, à população 

inserida na extensão geográfica; 

 

12.2 Compete à Santa Casa de Novo Horizonte: 

 

 Executar as ações necessárias à consecução do objeto da parceria, de acordo com 

as políticas e as metas estabelecidas pela DMS, segundo o plano de trabalho; 

 Selecionar, contratar e remunerar os profissionais que integram as Equipes, 

devendo se responsabilizar pela estrutura de Recursos Humanos utilizados na 

execução das atividades estabelecidas na parceria firmada, devendo zelar pela 

regularidade das contratações; 

 Incentivar e apoiar a formação continuada e capacitação dos profissionais alocados 

no programa, segundo diretrizes previamente determinadas e aprovadas pela 

DMS; 

 Utilizar critérios exclusivamente técnicos na contratação de pessoal e observar as 

normas legais trabalhistas e previdenciárias; 

 Aplicar os recursos financeiros que lhe tenham sido transferidos pela DMS, 

exclusivamente nas ações relativas ao objeto desta parceria; 

 Recolher pontualmente, com o rigor que a lei estabelece os encargos sociais e 

trabalhistas e comprovar a respectiva quitação, sempre que solicitado pelos órgãos 

competentes; 

 Manter em absoluta ordem os documentos e os registros referentes à execução do 

objeto do termo de parceria, em especial a escrituração contábil e o registro de 

empregados, em arquivo individualizado; 
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 Apresentar prestações de contas mensais e o balanço anual. 

 

12.3 RESCISÃO DO CONTRATO 

 Em caso de rescisão contratual antes do fim da vigência, será de responsabilidade 

do Concedente a quitação das despesas, como encargos trabalhistas e salários caso 

não houver a recurso disponível no convênio.  

 

13.   CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E PLANO DE APLICAÇÃO 

 

  Toda produção executada pelas equipes, será encaminhada à Santa Casa, até o 

primeiro dia útil do mês subseqüente.  

  O pagamento deverá ser realizado para a Santa Casa de Novo Horizonte, até o quinto 

dia útil da realização das ações. Também será considerada/acompanhada a Planilha de Indicadores, 

definindo o pagamento, após as metas quanti/qualitativas compostas dentro deste Plano de Trabalho. 

 

 

ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Recursos Hum. 131.412,61 131.412,61 131.412,61 131.412,61 130.257,95 131.412,61 

Serv. Médicos 92.018,00 92.018,00 92.018,00 92.018,00 110.410,00 92.018,00 

Serv. Terceiros 370,50 370,50 370,50 370,50 361,00 370,50 

Cesta Básica 
(39) 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.800,00 3.900,00 

Total Mensal 227.701,11 227.701,11 227.701,11 227.701,11 244.828,95 227.701,11 

 

ESPECIFICAÇÃO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL 

Recursos Hum. 131.412,61 131.412,61 131.412,61 131.412,61 1.314.126,10 

Serv. Médicos 92.018,00 92.018,00 92.018,00 92.018,00 920.180,00 

Serv. Terceiros 370,50 370,50 370,50 370,50 3.705,00 

Cesta Básica 
(39) 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 39.000,00 

Total Mensal 227.701,11 227.701,11 227.701,11 227.701,11 2.277.011,10 
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13.2 Demonstrativo do Cronograma de Desembolso atualizado 

 

ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Recursos Hum. 131.412,61 131.412,61 131.412,61 131.412,61 130.257,95 130.257,95 

Serv. Médicos 92.018,00 92.018,00 92.018,00 92.018,00 110.410,00 110.410,00 

Serv. Terceiros 370,50 370,50 370,50 370,50 361,00 361,00 

Cesta Básica 
(39) 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.800,00 3.800,00 

Dissidio - 3% - - - - - 7.831,88 

Total Mensal 227.701,11 227.701,11 227.701,11 227.701,11 244.828,95 252.660,83 

 

 

ESPECIFICAÇÃO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL 

Recursos Hum. 130.257,95 130.257,95 130.257,95 130.257,95 1.307.198,14 

Serv. Médicos 110.410,00 110.410,00 110.410,00 110.410,00 1.030.532,00 

Serv. Terceiros 361,00 361,00 361,00 361,00 3.648,00 

Cesta Básica 
(39) 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 38.400,00 

Dissidio - 3% 7.831,88 7.831,88 7.831,88 7.831,88 39.159,40 

Total Mensal 252.660,83 252.660,83 252.660,83 252.660,83 2.418.937,54 

 

 

14. PREVISÃO DE INICIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

  O presente instrumento vigorará pelo prazo total de 06 (seis) meses, sendo previsto o 

início em 01 de Maio à 31 de Outubro de 2018. 

 

Novo Horizonte - SP, 11 de Abril de 2018. 
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ANEXO I 

 
UNIDADES DE ATENDIMENTO 

 

ATRIBUIÇÕES 
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1. DESCRIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE QUE HAVERÁ ATUAÇÃO DAS EQUIPES DE 

ATENÇÃO BÁSICA  

 

Área de atuação das Equipes  Endereço Nº DO CNES 

UBS Jardim Santa Clara Rua Urupês, n. 612, 

Jardim Santa Clara 

2039931 

UBS Jardim São Benedito Rua Antonio Pedro 

Thomitão,189, São 

Benedito 

2039931 

UBS Jardim Alvorada Rua Antonio 

Pereira Moutinho, 

393, Jardim 

Alvorada 

2039966 

UBS São Vicente de Paula Rua Goiás, 490, 

Jardim São Vicente 

2043998 

Centro de Saúde  Rua 7 de Setembro 

nº 1.175 Vila Pati 

2055082 

Centro de Especialidades Odontológicas Rua Bernardino 

Guerra  n 76 

5402379 

Centro de Atencão Psicossocial Avenida Coronel 

Junqueira n  674 

7553749 

Centro de Fisioterapia e Terapia Ocupacional  2093456 

Fonte: CNES/DATASUS 

 

2. ATRIBUIÇÕES COMUNS A TODOS OS MEMBROS DAS EQUIPES DE SAÚDE: 

 

I - participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, 

identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades; 

II - manter atualizado o cadastramento dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo 

gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde 

considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do 

território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local; 

III - realizar o cuidado da saúde da população adstrita, prioritariamente no âmbito da unidade de 

saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários; 

IV - realizar ações de atenção à saúde conforme a necessidade de saúde da população local, bem 

como as previstas nas prioridades e protocolos da gestão local; 

V - garantir a atenção à saúde buscando a integralidade por meio da realização de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos; e da garantia de atendimento 

da demanda espontânea, da realização das ações programáticas, coletivas e de vigilância à saúde; 
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VI - participar do acolhimento dos usuários realizando a escuta qualificada das necessidades de 

saúde, procedendo a primeira avaliação (classificação de risco, avaliação de vulnerabilidade, coleta 

de informações e sinais clínicos) e identificação das necessidades de intervenções de cuidado, 

proporcionando atendimento humanizado, se responsabilizando pela continuidade da atenção e 

viabilizando o estabelecimento do vínculo; 

VII - realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 

agravos e situações de importância local; 

VIII - responsabilizar-se pela população adstrita, mantendo a coordenação do cuidado mesmo 

quando esta necessita de atenção em outros pontos de atenção do sistema de saúde; 

IX - praticar cuidado familiar e dirigido a coletividades e grupos sociais que visa propor 

intervenções que influenciem os processos de saúde doença dos indivíduos, das famílias, 

coletividades e da própria comunidade; 

X - realizar reuniões de equipes a fim de discutir em conjunto o planejamento e avaliação das 

ações da equipe, a partir da utilização dos dados disponíveis; 

XI - acompanhar e avaliar sistematicamente as ações implementadas, visando à readequação do 

processo de trabalho; 

XII - garantir a qualidade do registro das atividades nos sistemas de informação na Atenção 

Básica; 

XIII - realizar trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando áreas técnicas e profissionais de 

diferentes formações; 

XIV - realizar ações de educação em saúde a população adstrita, conforme planejamento da 

equipe; 

XV - participar das atividades de educação permanente; 

XVI - promover a mobilização e a participação da comunidade, buscando efetivar o controle 

social; 

XVII - identificar parceiros e recursos na comunidade que possam potencializar ações 

intersetoriais; e 

XVIII - realizar outras ações e atividades a serem definidas de acordo com as prioridades locais. 

 

3. ATRIBUIÇÕES ESPECÍFICAS DOS MEMBROS DAS EQUIPES DE SAÚDE: 

 

Médico: 
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I - realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

II - realizar consultas clínicas,  atividades em grupo na UBS e, quando indicado ou necessário, 

no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários; 

III – Utilizar tratamento com medicamentos padronizados e fornecidos pela rede pública; o que 

necessitar de medicamentos não padronizados, deverão fazer justificativa por escrito. 

IV - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

V - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos 

locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; 

VI - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

VII - contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os 

membros da equipe; e 

VIII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

USB. 

 

Médico Pediatra 

 

Além das previstas para o exercício profissional da medicina, são atribuições específicas do 

médico pediatra:  

I - Atender crianças que necessitam de serviços médicos, realizar exames clínicos, educação e 

adaptação;  

II - Dar assistência à criança e ao adolescente, nos aspectos curativos e preventivos, este 

abrangendo ações em relação a imunizações (vacinas), aleitamento materno, prevenção de acidentes, 

além do acompanhamento e das orientações necessárias a um crescimento e desenvolvimento 

saudáveis;  

III - Examinar pacientes em observação; avaliar as condições de saúde e estabelecer o 

diagnóstico; 

IV - Avaliar o estágio de crescimento e desenvolvimento dos pacientes;  

V - Estabelecer o plano médico-terapêutico-profilático prescrevendo medicação, tratamento e 

dietas especiais;  

VI - Prestar pronto atendimento a pacientes externos sempre que necessário ou designado pela 

chefia imediata;  



 
 

IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

CNPJ: 53.174.827/0001-88 
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 – VILA PATTI 
CEP: 14.960-000 – NOVO HORIZONTE - SP 

TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292 
E-mail: comunicacao@santacasanh.com.br 

 

18 
 

VII - Orientar a equipe multiprofissional nos cuidados relativos a sua área de competência; 

 VIII - Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata;  

IX - Comunicar ao seu superior imediato, qualquer irregularidade; participar de projetos de 

treinamento e programas educativos;  

X - Cumprir e fazer cumprir as normas; propor normas e rotinas relativas a sua área de 

competência;  

XI - Manter atualizados os registros das ações de sua competência;  

XII - Atender crianças desde o nascimento até a adolescência, prestando assistência médica 

integral;   

XIII - Manter  prontuário   médico organizado e atualizado;  

XIV - Executar outras tarefas correlatas a sua área de competência, inclusive as editadas no 

respectivo regulamento da profissão. 

 

Médico Ginecologista/Obstetra 

 

Além das previstas para o exercício profissional da medicina, são atribuições específicas do 

médico ginecologista:  

I - Atender a pacientes executando atividades inerentes à promoção, proteção e recuperação 

da saúde da mulher, compreendendo as doenças dos órgãos genitais internos e externos;  

II - Realizar exame geral e obstétrico; solicitar exames de laboratório e outros que o caso 

requeira;  

III - Controlar a pressão arterial e o peso da gestante;  

IV - Dar orientação médica à gestante e encaminhá-la à maternidade; preencher fichas 

médicas das pacientes; auxiliar quando necessário, a maternidade e ao bem-estar fetais; atender ao 

parto e puerpério;  

V - Dar orientação relativa à nutrição e higiene da gestante; prestar o devido atendimento às 

pacientes encaminhadas por outro especialista;  

VI - Prescrever tratamento adequado; participar de programas voltados para a saúde pública; 

de acordo com sua especialidade; participar de juntas médicas;  

VII - Solicitar o concurso de outros médicos especializados em casos que requeiram esta 

providência;  
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VIII - Encaminhar os pacientes que necessitam para outros níveis do sistema, garantindo a 

referência e a contra-referencia;  

IX - Participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata; 

X - Comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade e executar outras tarefas 

correlatas a sua área de competência.  

 

Médico Oftalmologista (De janeiro a Maio) 

I - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade, tais como: anatomia ocular, 

formação, desenvolvimento e senescência ocular, exame ocular, pálpebras e aparelho lacrimal, 

lágrimas, conjuntiva, córnea, esclerótica, trato uveal, cristalino, vítreo, retina, glaucoma, estrabismos, 

órbita, neuro-oftalmologia, alterações oculares associadas a doenças sistêmicas, doenças 

imunológicas do olho, tumores, traumatismo, óptica e refração, oftalmologia preventiva, assuntos 

especiais de interesse pediátrico, aspectos genéticos, etc.;  

II - Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua 

especialidade;  

III - Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 

normais para confirmar ou informar o diagnóstico;  

IV - Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 

aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica; manter registros dos pacientes, 

examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o tratamento prescrito e a evolução da doença; 

prestar atendimento em urgências clínicas, dentro de atividades afins;  

VI - Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de 

saúde da população;  

VII - Elaborar programas educativos e de atendimento médico-preventivo, voltado para a 

comunidade em geral; 

VIII - Respeitar a ética médica; 
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IX - Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento 

do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 

possa interferir no regular andamento do serviço e 

X - Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo. 

 

Médico Clínico Geral 

 

I - realizar atenção à saúde aos indivíduos sob sua responsabilidade; 

II - realizar consultas clínicas, pequenos procedimentos cirúrgicos, atividades em grupo na UBS 

e, quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou nos demais espaços comunitários (escolas, 

associações etc); 

III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

IV - encaminhar, quando necessário, usuários a outros pontos de atenção, respeitando fluxos 

locais, mantendo sua responsabilidade pelo acompanhamento do plano terapêutico do usuário; 

V - indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário; 

VI - contribuir, realizar e participar das atividades de Educação Permanente de todos os 

membros da equipe; e 

VII - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

USB. 

 

Médico Ortopedista 

 

I - Prestar assistência médica em ortopedia efetuando os procedimentos técnicos pertinentes à 

especialidade e executando tarefas afins;  

II - Clinicar e medicar pacientes dentro de sua especialidade;  

III - Realizar solicitação de exames-diagnósticos especializados relacionados a sua 

especialidade;  

IV - Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os padrões 

normais para confirmar ou informar o diagnóstico;  
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V - Emitir diagnóstico, prescrever medicamentos relacionados a patologias específicas, 

aplicando recursos de medicina preventiva ou terapêutica;  

VI - Manter registros dos pacientes, examinando-os, anotando a conclusão diagnosticada, o 

tratamento prescrito e a evolução da doença;  

VII - Coletar e avaliar dados na sua área de atuação, de forma a desenvolver indicadores de 

saúde da população;  

VIII - Assumir responsabilidades sobre os procedimentos médicos que indica ou do qual 

participa;   

IX - Responsabilizar-se por qualquer ato profissional que tenha praticado ou indicado, ainda 

que este tenha sido solicitado ou consentido pelo paciente ou seu representante legal;  

X - Respeitar a ética médica;  

XI - Guardar sigilo das atividades inerentes as atribuições do cargo, levando ao conhecimento 

do superior hierárquico informações ou notícias de interesse do serviço público ou particular que 

possa interferir no regular andamento do serviço;   

XII - Executar outras tarefas da mesma natureza ou nível de complexidade associadas ao seu 

cargo. 

 

 

Médico Psiquiatra 

 

I - Diagnosticar, orientar e promover a execução de planos e programas preventivos, dirigidos 

a pacientes psiquiátricos/neuropsiquiátricos (crianças, adolescentes e adultos), internados e de 

ambulatório e a seus familiares, através de técnicas e métodos de exame e tratamento psicológico e 

neuropsicológico, visando propiciar condições de escuta e inclusão do enfoque psicológico;  

II - Realizar atendimento individual, grupal, visitas domiciliares, atividades comunitárias, 

sessões clínicas;  

III - Implementar ações para promoção da saúde; efetuar perícias, auditorias e sindicâncias 

médicas;  

IV - Elaborar documentos e difundir conhecimentos da área médica;  

V - Desempenhar as atividades de assistência, promoção e recuperação da saúde e habilitação 

social de modo interdisciplinar;  

VI - Participar em reuniões de equipe;  
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VII - Proporcionar um tratamento que preserve e fortaleça os laços familiares;  

VIII - Realizar a elaboração do plano terapêutico individual (PTI);  

IX - Realizar o acolhimento dos pacientes;  

X - Ser o responsável técnico pela prescrição de medicamentos;  

XI - Adotar uma postura ética frente à equipe e aos pacientes do CAPS, e 

XII – Encaminhar para internação involuntária ou compulsória após esgotadas todas as 

possibilidades de tratamento na rede. 

 

 

Enfermeiros 

 

I - realizar atenção à saúde aos indivíduos,e quando indicado ou necessário, no domicílio e/ou 

nos demais espaços comunitários, em todas as fases do desenvolvimento humano: infância, 

adolescência, idade adulta e terceira idade; 

II - realizar consulta de enfermagem, procedimentos, atividades em grupo e conforme protocolos 

ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor federal, estadual, municipal ou do Distrito 

Federal, observadas as disposições legais da profissão, solicitar exames complementares, prescrever 

medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços; 

III - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

IV - planejar, gerenciar e avaliar as ações desenvolvidas pelos membros da equipe; 

V - contribuir, participar, e realizar atividades de educação permanente da equipe de enfermagem 

e outros membros da equipe; e 

VI - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS. 

 

Coordenador de Atenção Básica 

 

I – Gerenciar a equipe de enfermagem; 

II – Articular as atividades de interesse da Secretaria Municipal de Saúde visando a um 

resultado mais eficiente para a organização;  

III – Incentivar a equipe de enfermagem a cumprirem sua função do SUS e a buscarem o 

alcance das metas; 
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IV – Desenvolver relacionamento interpessoal positivo favorecendo um ambiente agradável 

para a execução das atividades tanto com a equipe quanto para o usuário; 

V – Cumprir as atividades inerentes a função, mantendo o comprometimento com a 

comunidade e com a Secretaria Municipal de Saúde, e 

VI – Implantar, coordenar e monitorar os protocolos assistenciais junto com a equipe. 

 

 

Dentista 

 

 

I - realizar diagnóstico com a finalidade de obter o perfil epidemiológico para o planejamento 

e a programação em saúde bucal; 

II - realizar a atenção a saúde em saúde bucal (promoção e proteção da saúde, prevenção de 

agravos, diagnóstico, tratamento, acompanhamento, reabilitação e manutenção da saúde) individual 

e coletiva a todos os indivíduos e a grupos específicos, de acordo com planejamento da equipe, com 

resolubilidade; 

III - realizar os procedimentos clínicos da Atenção Básica em saúde bucal, incluindo 

atendimento das urgências, pequenas cirurgias ambulatoriais e procedimentos relacionados com a 

fase clínica da instalação de próteses dentárias elementares; 

IV – realizar procedimentos especializados no C.E.O. (Centro de Especialidades 

Odontológicas) para compor a rede em saúde bucal entre a atenção básica e a especializada; 

V - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

VI - coordenar e participar de ações coletivas voltadas à promoção da saúde e à prevenção de 

doenças bucais; 

VII - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 

membros da equipe, buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar; 

VIII - realizar supervisão técnica do Técnico em Saúde Bucal (TSB) e Auxiliar em Saúde 

Bucal (ASB); e 

IX - participar do gerenciamento dos insumos necessários para o adequado funcionamento da 

UBS. 
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Técnico de Prótese Dentária 

I - Confeccionar moldeiras e moldes de próteses dentárias; executar montagem das próteses 

dentárias;  

II - Fundir metais para obter peças de prótese dentária; confeccionar e/ou reparar aparelhos de 

prótese dentária; 

III - Corrigir e eliminar deficiências de peças dentárias;  

IV - Confeccionar aparelhos protéticos de correção posicional dos dentes ou maxilares;  

V - Providenciar materiais necessários para a execução de serviços; 

VI - Encaminhar serviços para empresas especializadas, quando necessário;  

VII - Operar instrumentos e equipamentos destinados à realização dos serviços;  

VIII - Colaborar em  programas   e   em projetos dando suporte técnico;  

IX - Trabalhar segundo normas de qualidade, produtividade, segurança e higiene; 

X - Zelar pela manutenção, limpeza, conservação, guarda e controle de todo o material, 

aparelhos, equipamentos e de seu local de trabalho; participar de programa de treinamento, quando 

convocado; 

XI - Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e 

programas de informática;  

XII - Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 

 

Auxiliar de Saúde Bucal 

 

I - realizar ações de promoção e prevenção em saúde bucal junto aos grupos e indivíduos, 

mediante planejamento local e protocolos de atenção à saúde; 

II - realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea; 

III - executar limpeza, assepsia, desinfecção e esterilização do instrumental, equipamentos 

odontológicos e do ambiente de trabalho; 

IV - auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas; 

V - realizar o acolhimento do paciente nos serviços de saúde bucal; 

VI - acompanhar, apoiar e desenvolver atividades referentes à saúde bucal com os demais 

membros da equipe , buscando aproximar e integrar ações de saúde de forma multidisciplinar;  
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VII - aplicar medidas de biossegurança no armazenamento, transporte, manuseio e descarte de 

produtos e resíduos odontológicos; 

VIII - processar filme radiográfico; 

IX - selecionar moldeiras; 

X - preparar modelos em gesso; 

XI - manipular materiais de uso odontológico; e 

X - participar na realização de levantamentos e estudos epidemiológicos, exceto na categoria de 

examinador. 

 

Atendente de Farmácia 

 

I – Compreende as atribuições de armazenar, distribuir, conferir, classificar medicamentos e 

substâncias correlatas; 

II -  Orientar sobre uso de medicamentos; 

III -  Fazer controle e manutenção de estoque; 

IV -  Registrar entradas e saídas de medicamentos; 

V - Auxiliar no carregamento e descarregamento de medicamentos, materiais médico 

hospitalares e correlatos; 

VI -  Realizar compras quando houver urgência, mediante orientação da chefia; 

VII - Executar serviços de digitação em geral e elaboração de relatórios; 

VIII - Colher informações sobre as características e benefícios do produto; 

IX - Fracionar medicamentos e substâncias correlatas, para fornecimento por dose individual, às 

diversas unidades do posto; executar outras atribuições afins.   

 

 

Fonoaudiólogo 

 

I - Desenvolver trabalho de prevenção no que se refere à área da comunicação escrita e oral, 

voz e audição;  

II - Participar de equipes de diagnóstico, realizando a avaliação da comunicação oral e escrita, 

voz e audição; 
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III - Realizar terapia fonoaudiológica dos problemas de comunicação oral e escrita, voz e 

audição;  

IV - Realizar o aperfeiçoamento dos padrões da voz e fala;  

V - Colaborar em assuntos fonoaudiológicos ligados a outras ciências;  

VI - Dar parecer fonoaudiológico, na área da comunicação oral e escrita, voz e audição e 

realizar outras atividades inerentes à sua formação universitária pelo currículo. 

 

 

Fisioterapeuta 

 

I - Realiza tratamento e a recuperação da saúde de pacientes mediante a aplicação de métodos 

e técnicas fisioterapêuticas; 

II - Realiza testes musculares, funcionais, de amplitude articular, de verificação cinética e 

movimentação, de pesquisa de reflexos, de provas de esforço e de atividades para identificar o nível 

de capacidade e deficiência funcional dos órgãos afetados;  

III - Executa tratamento de afecções reumáticas, osteoporoses, seqüelas de acidentes 

vasculares cerebrais, poliomielite, lesões raquimedulares, de paralisias cerebrais e motoras, 

neurógenas e de nervos periféricos, miopatias e outros;  

IV - atende a amputados e independente dos mesmos;  

V - Ensina aos pacientes exercícios corretivos para a coluna, os defeitos dos pés, as afecções 

do aparelho respiratório e cardiovascular, orientando-os e treinando-os em exercícios especiais a fim 

de promover correções de desvios posturais e estimular a expansão respiratória e a circulação 

sanguínea;  

VI - Efetua aplicação de ondas curtas, ultra som, infravermelho, laser, micro ondas, forno de 

bier, eletroterapia e contração muscular, crio e outros similares nos paciente, conforme a 

enfermidade, para aliviar ou terminar com a dor.    

 

Psicólogo 

 

I - Realizar psicodiagnósticos para fins de seleção, orientação vital e pré-profissional;  

II - Proceder a análise de funções sob o ponto de vista psicológico; 
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III - Proceder ao estudo e avaliação dos mecanismos de comportamento humano para 

possibilitar a orientação à seleção e ao tratamento atitudinal no campo profissional e o diagnóstico e 

terapia clínicos;  

 IV - Fazer psicoterapia breve, ludoterapia individual e grupal, com acompanhamento clínico; 

 V - Prestar atendimento breve a pacientes em crise e a seus familiares, bem como a alcoolistas 

e toxicômanos;  

 VI - Atender crianças excepcionais, com problemas de deficiência mental e sensorial, ou 

portadoras de desajustes familiares e escolares, encaminhando-as para escolas ou classes especiais; 

 VII - Formular com base em elementos colhidos, hipóteses de trabalho para orientar as 

explorações psicológicas, médicas e educacionais; 

 VIII - Confeccionar e selecionar o material psicopedagógicos;  

 IX - Confeccionar e selecionar o material psicopedagógico e psicológico necessário ao estudo 

dos casos;  

 X - Realizar perícias e elaborar pareceres; prestar atendimento psicológico à crianças e 

adolescentes em instituições comunitárias do Município, bem como aos encaminhamentos do 

Conselho Tutelar;  

 XI - Manter atualizado o prontuário de casos estudados;  

 XII - Executar tarefas afins, inclusive as editadas no respectivo regulamento da profissão. 

 

Auxiliar administrativo/operacional 

I - Desenvolver as atividades relacionadas à administração de pessoal; 

II - Realizar os processos de provimento de cargos, bem como gerenciar os de remoção e 

redistribuição de servidores; 

III - Processamento da folha de pagamento; 

IV - Processos de progressão, afastamento, licença, aposentadoria e pensão; 

V - Execução do plano de capacitação dos servidores; 

VI - Projetos de melhoria da área de gestão de pessoas, inclusive no tocante à saúde e à segurança no 

trabalho; 

VII - Realizar estudos de dimensionamento da força de trabalho e adequação de lotação; 

VIII - Executar a política de gestão de pessoas; 
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IX - Organizar e manter atualizadas as informações relativas à legislação e à jurisprudência referentes 

a assuntos de pessoal; 

 

Bimomédico/Bioquímico 

I – Realizar exames de Análises Clínicas; 

II - Assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos; 

III - Assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais; 

IV - Assumir chefias técnicas, assessorias e direção destas atividades; 

V - Realizar coleta de materiais, análise, interpretação, emissão e assinatura de laudos e de pareceres 

técnicos. 

VI - Executar determinações laboratoriais pertinentes à parasitologia, urinálise, imunologia, 

hematologia, bioquímica, microbiologia e virologia; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

CNPJ: 53.174.827/0001-88 
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 – VILA PATTI 
CEP: 14.960-000 – NOVO HORIZONTE - SP 

TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292 
E-mail: comunicacao@santacasanh.com.br 

 

29 
 

 

 

 

 

 

ANEXO II 
TABELAS:  

 CARGA HORÁRIA, ATENDIMENTOS E 

METAS 

 INDICADORES 

 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 QUADRO DE RECURSOS HUMANOS 
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DESCRIÇÃO E CARGA HORÁRIA, ATIVIDADES E METAS DOS PROFISSIONAIS QUE IRÃO ATUAR NAS EQUIPES DE 

ATENÇÃO BÁSICA E REDE TEMÁTICA 

METAS MENSAIS 

 

SERVIÇO DE SAÚDE PROFISSIONAL CARGA 

HORÁRIA 

METAS / MES 

 

 

UBS JARDIM SANTA CLARA 

CNES 2039931 

1 Clinico Geral  40 640 

1 Pediatra  04 64 

1 Ginecologista  20 320 

1 Enfermeiro - Glaucia 40 300 (sendo 217 

atendimentos e  

83 papanicolau) 

1 Fonoaudiólogo  04 32 

UBS JARDIM SÃO BENEDITO  

CNES 2037033 
1 Clinico Geral  30 480 

1 Pediatra  20 320 

1 Ginecologista  20 320 

1 Enfermeiro  40 300 (sendo 207 

atendimentos e  

93 papanicolau) 

1 Auxiliar de Saúde 

Bucal  

40 - 

1 Fonoaudiólogo 04 32 

UBS JARDIM ALVORADA 

CNES 2039966 

 

1 Clinico Geral  40 640 

1 Pediatra  04 64 

1 Ginecologista  20 320 



 
 

IRMANDADE SÃO JOSÉ DE NOVO HORIZONTE 
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 

CNPJ: 53.174.827/0001-88 
RUA: 28 DE OUTUBRO, 1202 – VILA PATTI 
CEP: 14.960-000 – NOVO HORIZONTE - SP 

TELEFONE (17) 3542-1020 - FAX (17) 3542-9292 
E-mail: comunicacao@santacasanh.com.br 

 

31 
 

1 Enfermeiro  Jantomasi 40 240 (sendo 176 

atendimentos e  

64 papanicolau) 

1 Fonoaudiólogo 04 32 

UBS JARDIM SÃO VICENTE 

DE PAULA  CNES 2043998 
 

1 Clínico Geral  16  256 

1 Clinico Geral  20 320 

1 Pediatra  04 64 

1 Ginecologista  08 128 

1 Auxiliar Adm.  40 - 

1 Enfermeiro  40 240 (sendo 173 

atendimentos e  

67 papanicolau) 

1 Fonoaudiólogo  04 32 

CENTRO DE SAÚDE 

CNES 2055082 
   

1 Médico Ginecologista  20 320 

1 Médico Ginecologista  08 128 

1 Médico Clínico Geral  16 256 

1 Médico Clinico  40 640 

1 Médico Clinico  08 128 

1 Médico Clinico  20 320 

1 Médico Ortopedista  08 128 

1 Médico Regulador  04 - 

1 Médico da Vigilância  04 - 

1 Médico Auditor  04 - 

2 Auxiliar Administ.  80  - 

1 Auxiliar de 

Laboratório  

40  - 

3 Atend. de Farmácia  120  - 
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1 Fonoaudiólogo  04 32 

1 Aux. Serviços Gerais  40 - 

1 Bioquimico 40 1.600 

1 Enfermeiro  40 300 atendimentos       

 1 Enfermeiro  40 300 (sendo 175 

atendimentos e  

125 papanicolau) 

2 Aux .Adm. 80 - 

1 Coord. de 

Enfermagem  

 

40 - 

CAPS 

CNES 7553749 
2 Psicólogo  

2 Psiquiatra  

80 

38 
640 

80 

CEO 

CNES 5402379 

 

2 Dentista  

2 Dentista Especialista 

1 Técnico Prótese  

2 Aux. Saúde Bucal 

1 Coord. Aux. Saude 

 

40 

40 

40 

80 

40 

220 

150 

- 

- 

- 

CENTRO DE FISIOTERAPIA 

CNES 2093456 
2 Fisioterapeuta 

 

40 

 
320 

 

SANTA CASA 

(Operacionalização) 

 

CNES 2088487 

1 Aux. Administrativo 

Op. 

2 Motorista de Urgência 

Diurno 

3 Motorista de Urgência 

Noturno 

40 -                    

 

- 

 

- 
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INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

 

Ação Indicadores Fórmula de cálculo Fonte Periodicidade 

da avaliação 

do dado 

Meta de acompanhamento 

(mínima-máxima) 

Acompanhamento 

do Plano de 

Trabalho 

Proporção de 

consultas médicas 

realizadas em 

relação ao previsto 

Nº de consultas médicas realizadas 

                 _____________________     X 100 

nº de consultas médicas previstas 

Sistema de 

Informação 

(GMplus) 

Mensal 70% - 100% 

Acompanhamento 

do Plano de 

Trabalho 

Proporção de 

atendimentos de 

enfermeiro 

realizado em relação 

ao previsto 

Nº de atendimentos dos enfermeiros realizados 

  ___________________________       X 100 

nº de atendimentos dos enfermeiros previstos 

Sistema de 

Informação 

(GMplus) 

Mensal 70% - 100% 

Acompanhamento 

do Plano de 

Trabalho 

Proporção de 

gestantes 

acompanhadas 

Nº de gestantes acompanhadas 

        _______________________    X 100 

Total de gestantes cadastradas 

Sistema de 

Informação 

(GMplus) 

 

Mensal 80% - 100% 

Acompanhamento 

do Plano de 

Trabalho 

Proporção de 

hipertensos 

acompanhados 

Nº de usuários hipertensos acompanhados 

___________________________       X 100 

Total de usuários hipertensos cadastrados 

Sistema de 

Informação 

(GMplus) 

 

Mensal 80% - 100% 

Acompanhamento 

do Plano de 

Trabalho 

Proporção de 

diabéticos 

acompanhados 

Nº de usuários diabéticos acompanhados 

__________________________    X 100 

Total de usuários diabéticos cadastrados 

Sistema de 

Informação 

(GMplus) 

 

Mensal 80% - 100% 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  

 

ESPECIFICAÇÃO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO 

Recursos Hum. 131.412,61 131.412,61 131.412,61 131.412,61 130.257,95 130.257,95 

Serv. Médicos 92.018,00 92.018,00 92.018,00 92.018,00 110.410,00 110.410,00 

Serv. Terceiros 370,50 370,50 370,50 370,50 361,00 361,00 

Cesta Básica (39) 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.800,00 3.800,00 

Dissidio - 6% - - - - - 7.831,88 

Total Mensal 227.701,11 227.701,11 227.701,11 227.701,11 244.828,95 252.660,83 

 

ESPECIFICAÇÃO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO TOTAL 

Recursos Hum. 130.257,95 130.257,95 130.257,95 130.257,95 130.257,95 

Serv. Médicos 110.410,00 110.410,00 110.410,00 110.410,00 110.410,00 

Serv. Terceiros 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 

Cesta Básica (39) 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 

Dissidio - 6% 7.831,88 7.831,88 7.831,88 7.831,88 7.831,88 

Total Mensal 252.660,83 252.660,83 252.660,83 252.660,83 252.660,83 
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