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A partir da assinatura e homologação do acordo, a Fundação do ABC passou a contar com uma comissão de 

acompanhamento e monitoramento do TAC, que apresenta ao Ministério Público relatórios periódicos sobre a 

implantação e execução do Programa de Compliance. 

Foi divulgado material informativo, em formato de gibi (Anexo IV), a todos os colaboradores e parceiros da 

FUABC do Termo de Ajuste de Conduta – TAC. Este pode ser conferido na integra em: 

https://fuabc.org.br/portaldatransparencia/wp-content/uploads/2020/01/gibi_tac_fuabc.pdf. 

 

1.7 Experiencia em Serviços de Saúde 

Apresentamos no Anexo VIII a Comprovação de experiência da Fundação do ABC em Serviços de Saúde e no 

Anexo IX a Comprovação de experiência em Serviços de Saúde em Implantação e Gerenciamento de Leitos 

UTI Adulto. 

 

1.8 INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

Razão Social: Fundação do ABC 

CNPJ: 57.571.275/0001-00 

Atividade Econômica: Atividades de atendimento hospitalar 

Endereço: Avenida Lauro Gomes, n.º 2000 - Bairro Sacadura Cabral 

Cidade:  Santo André UF: SP 

CEP:  09060-870 DDD/Telefone: (11) 2666-5400   

E-mail: fuabc@fuabc.org.br 

DECLARAÇÃO REFERENTE À CONTA BANCO DO BRASIL – ANEXO VI 

 

Responsável pela Instituição: Regina Maura Zetone Grespan  

CPF: 032.797.338-20 RG: 11.909.873 Órgão Expedidor: SSP SP 

Cargo: Presidente Função: Presidente  

Endereço: Avenida Lauro Gomes, n.º 2000 - Bairro Sacadura Cabral 

Cidade: Santo André UF: SP 

CEP: 09060-870 Telefone: (11) 2666-5400 

 

Diretor Clínico: Marcello Mihailenko Chaves Magri 

CRM: 91271 

Cargo: Diretor Clínico   Função: Diretor Clínico 

Endereço: Avenida Lauro Gomes, n.º 2000 - Bairro Sacadura Cabral 

Cidade: Santo André UF: SP 

CEP: 09060-870 Telefone: (11) 2666-5400 
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2 QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  

O Conjunto Hospitalar do Mandaqui na busca da melhoria do atendimento médico-hospitalar prestado à 

população SUS do Município de São Paulo e considerando a necessidade de assegurar atendimento adequado 

aos pacientes que necessitem de cuidados de terapia intensiva, assim como garantir acolhimento humanizado, 

proporcionando atenção qualificada e eficiente, propõe a contratação da prestação de serviços especializada 

no Gerenciamento Técnico e Administrativo de 40 (quarenta) leitos de Unidade de Terapia Intensiva Adulto do 

Conjunto Hospitalar do Mandaqui.  

Apresentamos, a fim de atender essa necessidade, o plano de trabalho da Fundação do ABC que contribuirá 

para a realização integrada de ações assistenciais e administrativas visando a melhoria contínua da qualidade 

dos serviços. 

 
2.1 OBJETO 

2.1.1 DESCRIÇÃO CUSTEIO 

 
 
2.1.2 DESCRIÇÃO EQUIPE ASSISTENCIAL POR TURNO DE 24HS 

EQUIPE MÉDICA 

01 (um) Médico Coordenador (UTI) 

04 (quatro) Plantonistas - Período diurno (UTI) 

04 (quatro) Plantonistas - Período noturno (UTI) 

04 (quatro) Diaristas - Matutino (UTI)  

04 (quatro) Diaristas - Vespertino (UTI) 

DESCRIÇÃO 

Recursos Humanos da área assistencial e administrativa: custeio de salário, encargos que incluem – INSS, 

FGTS, férias, 13º, auxílio alimentação e refeição, salário, assistência médica, treinamento e capacitação 

permanente. 

Contratação de serviços médicos e fisioterapia e através de pessoa física ou jurídica, em quantidade e 

qualificação para atendimento à programação pactuada, incluindo custeio de salários, encargos e impostos. 

Contratação de empresa especializada para manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos conforme 

previsto neste plano de trabalho. 

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação e lavagem de roupa privativa. 

Despesas indiretas: Gestão administrativa e assistencial, despesas de Recursos Humanos, Contabilidade, 

Financeiro, Faturamento e Logística 
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EQUIPE ENFERMAGEM  

01 (um) Enfermeiro Coordenador (UTI) 

04 (quatro) Enfermeiros - Período diurno (UTI) 

04 (quatro) Enfermeiros - Período noturno (UTI) 

21 (vinte e um) Técnicos de Enfermagem – Período diurno (UTI) 

21 (vinte e um) Técnicos de Enfermagem – Período noturno (UTI) 

 

EQUIPE DE FISIOTERAPIA  

01 (um) Fisioterapeuta Coordenador 

04 (quatro) Fisioterapeuta por turno: matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 (dezoito) horas 
de atuação (UTI) 

 

EQUIPE DE TERAPEUTA OCUPACIONAL 

02 (dois) Fonoaudiólogo – por turno (matutino e vespertino) 

 
 

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL 

02 (dois) escriturário clínico de segunda a domingo (UTI) 

01 (um) analista administrativo – 40hs semanal 

01 (um) técnico de segurança do Trabalho 40hs semanal 

 
 
2.2 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

A Prestação do Serviço tem o objetivo de fornecimento de equipe multidisciplinar, de plantonistas e diaristas 

para o funcionamento ininterrupto desta Unidade de Terapia Intensiva Adulto em regime de 24 horas/dia, que 

assegure assistência universal e gratuita aos pacientes pertinentes ao Sistema Único e Saúde, bem como a 

manutenção adequada dos equipamentos destinados à Unidade, para seu funcionamento.  

A equipe médica atuará nas 24 horas na UTI Adulto para acompanhamento integral e contínuo dos usuários 

em observação.  

O médico atuará de acordo com as normas definidas no regimento do Corpo Clínico e desenvolverá suas ações 

baseadas em protocolos clínicos e suas ações serão auditadas através do prontuário que deverá conter todos 

os atendimentos realizados de forma completa, legível e assinado com a respectiva identificação. 

A equipe médica da UTI Adulto irá contar com um coordenador médico, que dará assistência aos profissionais 

07 dias da semana e que a representará nos assuntos relacionados à prestação do serviço objeto do convênio, 

inclusive nas reuniões e demais assuntos de interesse da Equipe Médica de trabalho, bem como interface entre 

as equipes.  

A equipe de enfermagem da UTI Adulto irá contar com um enfermeiro coordenador, que dará assistência aos 

profissionais em regime 40h/semanais e que a representará nos assuntos relacionados à prestação do serviço 
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objeto do convênio e demais assuntos de interesse da Equipe de trabalho, bem como interface entre as 

equipes.  

A equipe de fisioterapia da UTI Adulto irá contar com um fisioterapeuta coordenador, que dará assistência aos 

profissionais em regime 40hs/semanais e que a representará nos assuntos relacionados à prestação do serviço 

objeto do convênio e demais assuntos de interesse da Equipe de trabalho, bem como interface entre as 

equipes.  

Para o apoio administrativo, a equipe contará com auxiliar administrativo, 36hs/semanais, que fará a interface 

nos assuntos administrativos com a equipe administrativa da Fundação do ABC.  

Tempo de execução: 12 meses.  

 

2.3 OBJETIVO 

O presente Plano de Trabalho tem por finalidade e objetivo ofertar a promoção e fortalecimento do 

desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde prestados aos usuários do SUS com assistência 

integral e intensiva, em período ininterrupto, disponibilizando recursos humanos especializados através da 

contratação e operacionalização de equipe multidisciplinar,  que assegure assistência universal e gratuita aos 

pacientes pertinentes ao Sistema Único e Saúde no âmbito dos 40 leitos de UTI Adulto do Conjunto Hospitalar 

do Mandaqui, conforme a regulação da RDC no 07/201 e RDC no 26/2012.  

A Unidade de Terapia Intensiva, por definição, destina-se a assistir pacientes em estado crítico que não sejam 

mais passiveis de atendimento em outras unidades, devido à gravidade da sua situação, prestando assistência 

integral em período contínuo nas 24 horas do dia e em sete dias por semana.  

A assistência será focada na integralidade do atendimento ao paciente com procedimentos voltados para a 

continuidade de cuidados, dentro das linhas (POP) e os Protocolos Clínicos disponibilizados pelo Hospital. 

A gestão será acompanhada do modelo assistencial proposto. Todo atendimento será pautado na humanização 

que tem como objetivo o foco total no ser humano e na dissolução das agonias que surgem durante sua 

experiência como paciente. 

A proposta gerencial e assistencial foi elaborada na busca da excelência em saúde, otimização de recursos, 

com foco na segurança das pacientes. 

 
2.4. JUSTIFICATIVA 

O Conjunto Hospitalar do Mandaqui, mais popularmente conhecido como Hospital do Mandaqui, é um hospital 

do Governo do Estado de São Paulo, Brasil. 

Está localizado na rua Voluntários da Pátria, no distrito de Santana, zona norte de São Paulo, e atende pelo 

SUS. Foi o primeiro hospital governamental, fundado em 1938, especializado em tuberculose, instalado no 

Estado de São Paulo, dando início a toda rede de hospitais de tuberculose do governo estadual. Funcionou 

inicialmente em três pavilhões com capacidade de 100 leitos destinados a adultos, posteriormente aumentados 

com as instalações de novos pavilhões, até atingir em torno de 450 leitos atuais. Funcionando há alguns anos 

com cerca de 300 leitos, o hospital teve sua última reforma e entrega do total atual de 450 leitos em fevereiro 

de 2012. 
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Atualmente é um dos maiores hospitais gerais da região, referência em Trauma e Hospital de Ensino, 

oferecendo diversos serviços de residência médica reconhecidos pelo SUS. Oferece, além dos programas de 

residência médica, programas de especialização médica em regime de estágio. Destaca-se o setor de 

Radiologia & Diagnóstico por Imagem, de maior expoência dentro da área, com médicos radiologistas 

especializados em cada área de atuação, contando com equipamentos e profissionais para realização dos mais 

variados exames em Raio-X, radiologia contrastada, ultrassonografia usual, fetal e doppler, tomografia 

computadorizada e ressonância magnética, além de angiografia na área da cirurgia vascular. 

Os 40 leitos de UTI estão divididos em dois andares, sendo 20 leitos no 2° andar e 20 leitos no 6° andar. Como 

se trata de um Hospital referência em traumatologia, as especialidades de neurologia, ortopedia e vascular são 

o carro chefe do Hospital, mas atendem todas as especialidades com exceção de cardiologia. 

O Gerenciamento técnico/administrativo dos 40 leitos UTI Adulto do Conjunto Hospitalar do Mandaqui é 

complexo, para isso a Fundação do ABC irá fornecer recursos humanos especializados e atualizados, ofertando 

capacitação constante aos colaboradores que atuarem nos leitos com o objetivo de trazer qualidade e 

segurança aos pacientes assistidos. 

A relevância desse projeto se verifica no benefício que traz à população da região de referência. 

 

2.5 METAS A SEREM ATINGIDAS/ INDICADORES DE DESEMPENHO 

Os indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos pacientes da Unidade e medem 

aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho do serviço.  

Decisões eficazes são baseadas na análise de dados e informações. Os processos devem ser avaliados por 

indicadores (Itens de controle) que permitam determinar em que grau os objetivos foram atingidos (eficácia), o 

montante dos recursos envolvidos para atingir tais resultados (eficiência) e o impacto causado (efetividade).  

Indicadores são medidas de desempenho que expressam resultados em índices numéricos, sua aplicação 

eficaz gera o aumento de conhecimento sobre os pontos críticos nos processos, permitindo uma avaliação 

contínua da eficiência desses indicadores, proporcionando informações mensuráveis que descreve a realidade 

organizacional. O monitoramento de indicadores de desempenho é necessário para que os gestores possam 

avaliar suas operações e os resultados, além de identificar os gargalos e auxiliar no processo de tomada de 

decisão. Ou seja, são ferramentas de gestão essenciais para garantir a eficiência e a eficácia das atividades. 

Serão realizadas reuniões mensais para avaliação e análise dos indicadores e que através dos mesmos serão 

tratadas metas e proposta de melhorias para sua execução, através de planos de ação. 

 

2.5.1 INDICADOR DE REMUNERAÇÃO FIXA  

Capacidade instalada de 40 leitos. 

NÚMERO INDICADOR DESCRIÇÃO METAS 
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01 

 

Saídas 

 

 
É a saída do paciente da unidade de 

internação por alta (curado, melhorado ou 
inalterado), transferência externa, 

transferência interna ou óbito. (nº de 
pacientes dia/média de permanência) 

Produzir um 
número ≥ a 36 
saídas da UTI 

 

 
2.5.2 INDICADORES DE QUALIDADE E DESEMPENHO - REMUNERAÇÃO VARIÁVEL  

Nº INDICADOR DESCRIÇÃO METAS  
PONTUAÇÃO 

(%)  

1 
Taxa de 

Ocupação 

É a relação percentual entre o 
número de pacientes-dia e número 

total de leitos-dia, incluindo os 
leitos-dia extras e excluindo os 

leitos-dia bloqueados. 

90% 8 

2 
Média de 

Permanência 
(Dias) 

É a relação entre o número de 
pacientes-dia e o número de saídas. 
Mede o tempo médio que o paciente 

permanece internado em uma 
determinada clínica ou na instituição 

e o resultado é expresso em dias 

10 8 

3 Paciente-Dia 

Unidade de medida que representa 
a assistência prestada a um 

paciente internado durante um dia 
hospitalar 

547 7 

4 
Taxa de 

mortalidade 
em UTI 

Razão entre o número total de 
óbitos de pacientes internados na 
UTI e o número total de altas da 

UTI. 

15% 7 

5 
Taxa de 

reinternação 
em 24 horas 

É a relação porcentual entre o 
número de reinternações não 

programadas pela mesma causa ou 
causas associadas em até 24 horas 

após a alta da UTI. 

≤ 1 % 5 

6 

Taxa de 
utilização de 
Ventilação 
mecânica 

Razão entre o número de dia de VM 
sob total de paciente/dia 

≤35,83%  
Referência: 

mediana 
(percentil 

50) – 
máximo 
aceitável 

num 
primeiro 

momento – 
CVE 2018 
Hospitais 

5 
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Estado de 
São Paulo 

7 

Densidade de 
incidência de 

Infecção 
Primária da 

Corrente 
Sanguínea 

(IPCS) 
relacionada 
ao Acesso 
Vascular 
Central 

Razão entre os casos novos de 
IPCS no período e número de 

pacientes com CVC/dia no período, 
multiplicado por 1.000 

≤2,80% 
Referência: 
CVE 2018 

5 

8 

Taxa de 
utilização de 

cateter 
venoso 

central (CVC) 

Razão entre o número de dia de 
CVC sob total de paciente/dia. 

≤ 53,64% 
Referência: 
CVE 2018 

5 

9 

Densidade de 
Incidência de 
Infecções do 
Trato Urinário 

(ITU) 
relacionada a 

cateter 
vesical 

Razão entre casos novos de ITU no 
período e número de pacientes com 

SVD no período, multiplicado por 
1.000 

≤1,93% 
Referência: 
CVE 2018 

5 

10 
Prontuários 
evoluídos 

Preencher de forma integral e 
completa todos os prontuários dos 

pacientes. 
100% 5 

11 
Reclamação 
na ouvidoria 
em número 

Numero de pacientes/mês dividido 
pelo número de ouvidoria 

registrada/mês. 
≤  1% 5 

12 
Incidência de 

queda de 
paciente 

Relação entre o número de quedas 
e o número de pacientes/dia, 

multiplicado por 1.000. 
0% 5 
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13 
Índice de 
Lesão por 
Pressão 

Relação entre o número de casos 
novos de pacientes com úlcera por 

pressão em um determinado 
período e o número de pessoas 

expostas ao risco de adquirir úlcera 
por pressão no período, multiplicado 

por 1.000 

≤  0,5% 5 

14 

Incidência de 
saída não 

planejada de 
sonda 

oro/nasogastr
oenteral 

Relação entre o número de saídas 
não planejadas de sonda 

oro/nasogastroenteral e o número 
de pacientes com sonda 

oro/nasogastroenteral / dia. 
multiplicado por 100 

≤ 1,78 
Referência: 
CQH 2018 

5 

15 
Incidência de 

flebite 

Relação entre o número de casos 
de flebite em um determinado 

período e o número de pacientes/dia 
com acesso venoso periférico, 

multiplicado por 100. 

≤ 0,24% 
Referência: 
CQH 2018 

5 

16 

Incidência de 
perda de 
cateter 
venoso 
central 

Relação entre o número de perda 
de cateter venoso central e o 

número de pacientes com cateter 
venoso central, multiplicado por 100. 

≤ 0,20% 
Referência: 
CQH 2018 

5 

17 

Incidência de 
perda de 

cateter central 
de inserção 
periférica 
(PICC) 

Relação entre o número de perda 
de cateter central de inserção 

periférica (PICC), multiplicado por 
100. 

Taxa= N°pacientes /dia com 
CVC/PIC X 100 N° de perdas. 

≤0,20% 
Referência: 
CQH 2018 

5 

18 

Incidência de 
extubação 

não planejada 
de cânula 

endotraqueal 

Relação entre o número de 
extubação não planejada e o 

número de paciente intubado/dia, 
multiplicado por 100. 

≤ 0,51% 
Referência: 
CQH 2018 

5 

TOTAL       100 
 
 
Os indicadores serão monitorados mensalmente e avaliados trimestralmente para fins financeiros, sendo que 

o não cumprimento das metas resultará em dedução do valor de repasse, que será descontado 

proporcionalmente ao peso do indicador não alcançado, no próximo trimestre. A avaliação mensal será 

necessária para o redirecionamento de ações apontadas após análise. 

 

2.5.3 MONITORAMENTO E AÇÕES PARA ATINGIMENTO DAS METAS 

Especificação da 
Meta 

Meta Ações para o Alcance da Meta 
Acompanhamento do 
Atingimento da Meta 

Saídas da UTI 

Produzir um 
número ≥ a 
36 saídas 

da UTI 

Disponibilizar equipe 
multiprofissional para acompanhar 
e avaliar a evolução do paciente. 

Análise de relatório com o 
percentual dos números de saídas. 
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Taxa de Ocupação 90% 
Disponibilizar equipe 

multiprofissional para acompanhar 
e avaliar a evolução do paciente. 

Análise de relatório com o 
percentual entre o número de 

pacientes-dia e número total de 
leitos-dia, incluindo os leitos-dia 
extras e excluindo os leitos-dia 

bloqueados. 

Média de 
Permanência (Dias) 

10 
Disponibilizar equipe 

multiprofissional para atendimento 
do paciente 

Análise de relatório de alta 

Paciente-Dia 547 
Realizar a gestão dos leitos e 

acompanhar e avaliar a evolução 
do paciente. 

Análise de relatório com o 
percentual entre o número de 

pacientes-dia e número total de 
leitos-dia, incluindo os leitos-dia 
extras e excluindo os leitos-dia 

bloqueados. 

Taxa de mortalidade 
em UTI 

15% 
Disponibilizar equipe 

multiprofissional para acompanhar 
e avaliar a evolução do paciente. 

Análise de relatório de óbitos 

Taxa de reinternação 
em 24 horas 

≤ 1 % 
Disponibilizar equipe 

multiprofissional para avaliar a 
evolução e alta do paciente. 

Análise de relatório de taxa de 
Internação 

Taxa de utilização de 
Ventilação mecânica 

≤35,83%  
Referência: 

mediana 
(percentil 

50) – 
máximo 
aceitável 

num 
primeiro 

momento – 
CVE 2018 
Hospitais 
Estado de 
São Paulo 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional 

Análise de relatório de Taxa de 
utilização de Ventilação mecânica 

Densidade de 
incidência de Infecção 
Primária da Corrente 

Sanguínea (IPCS) 
relacionada ao 

Acesso Vascular 
Central 

≤2,80% 
Referência: 
CVE 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional 

Análise de relatório de incidência de 
Infecção Primária da Corrente 

Sanguínea (IPCS) relacionada ao 
Acesso Vascular Central 
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Taxa de utilização de 
cateter venoso central 

(CVC) 

≤ 53,64% 
Referência: 
CVE 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional.  

Seguir os protocolos instituídos.   

Análise de relatório de utilização de 
cateter venoso central (CVC) 

Densidade de 
Incidência de 

Infecções do Trato 
Urinário (ITU) 

relacionada a cateter 
vesical 

≤1,93% 
Referência: 
CVE 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional 

Análise de número de pacientes X 
infecção 

Prontuários evoluídos 100% 

Orientar a equipe multiprofissional 
para o preenchimento de forma 

integral e completa todos os 
prontuários dos pacientes.  

Acompanhar o preenchimento de 
forma integral e completa todos os 

prontuários dos pacientes. 

Reclamação na 
ouvidoria em número 

≤  1% 

Orientar a equipe multiprofissional 
para as apontamento realizados 

na ouvidoria e desenvolver ações 
de melhoria. 

Análise de relatório de 
pacientes/mês dividido pelo número 

de ouvidoria registrada/mês e 
acompanhamento das respostas. 

Incidência de queda 
de paciente 

0% 

Orientar a equipe multiprofissional 
referente os protocolos de 
Segurança do Paciente: 
prevenção de quedas. 

Seguir os protocolos instituídos 

Análise de relatório do número de 
quedas 

Índice de Lesão por 
Pressão 

≤  0,5% 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional.  

Seguir os protocolos instituídos 

Análise de relatório dos números de 
casos novos de pacientes com 

Lesão por Pressão 

Incidência de saída 
não planejada de 

sonda 
oro/nasogastroenteral 

≤ 1,78 
Referência: 
CQH 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional.  

Seguir os protocolos instituídos.   

Análise de relatório do número de 
casos de Incidência de saída não 

planejada de sonda 
oro/nasogastroenteral 

Incidência de flebite 
≤ 0,24% 

Referência: 
CQH 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional.  

Seguir os protocolos instituídos.   

Análise de relatório do número de 
casos de flebite em um determinado 
período e o número de pacientes/dia 

com acesso venoso periférico 
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Incidência de perda 
de cateter venoso 

central 

≤ 0,20% 
Referência: 
CQH 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional.  

Seguir os protocolos instituídos.   

Análise de relatório do número de 
casos de perda de cateter venoso 

central 

Incidência de perda 
de cateter central de 
inserção periférica 

(PICC) 

≤0,20% 
Referência: 
CQH 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional.  

Seguir os protocolos instituídos.   

Análise de relatório do número de 
casos de Incidência de perda de 

cateter central de inserção periférica 
(PICC) 

Incidência de 
extubação não 

planejada de cânula 
endotraqueal 

≤ 0,51% 
Referência: 
CQH 2018 

Realizar educação permanente e 
acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pela equipe 
multiprofissional.  

Seguir os protocolos instituídos.   

Análise de relatório do número de 
casos de Incidência de extubação 

não planejada de cânula 
endotraqueal 

 
 
3. DO PROCESSO ASSISTENCIAL DE TRABALHO 

O atendimento nos 40 leitos de UTI Adulto deverá ser realizado 24 horas por dia, ininterruptamente e contará 

com uma equipe multidisciplinar. 

Os pacientes receberão tratamento adequado, no menor espaço de tempo possível, evitando-se ou 

minimizando sequelas e outros danos à saúde. 

A qualidade dos Cuidados Intensivos será uma grande prioridade para os profissionais envolvidos, pois ela tem 

impacto direto tanto na segurança de todos (profissional, paciente, familiar e meio ambiente) e desfechos 

clínicos favoráveis e esperados. Para tanto, a Unidade de Terapia Intensiva trabalhará em cima de protocolos 

assistenciais devidamente validados, definidos pela Instituição em parceria com a Fundação do ABC, bem 

como a realização e análises regulares de indicadores de qualidade, os quais servem de grande ferramenta 

em gestão para manutenção e melhoria contínua da qualidade e segurança em cuidados intensivos. 

A equipe da Unidade de Terapia Intensiva Adulto procederá ao uso racional de antimicrobianos e insumos, 

estabelecendo normas e rotinas de forma interdisciplinar e em conjunto com a CCIH, Farmácia Hospitalar 

Almoxarifado. 

Serão monitorados e mantidos registros de avaliações do desempenho e do padrão de funcionamento global 

da Unidade de Terapia Intensiva, assim como de eventos que possam indicar necessidade de melhoria da 

qualidade da assistência, com o objetivo de estabelecer medidas de controle ou redução dos mesmos. 

As visitas multidisciplinares realizadas com finalidade de melhor atender ao paciente, serão registradas em 

prontuário juntamente com o Plano de Tratamento de cada paciente. 

Os critérios para admissão e alta das pacientes na UTI serão registrados, assinados pelo Responsável Técnico, 

além de seguir legislação e normas institucionais vigentes. 
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O profissional de enfermagem será responsável pela execução de ações assistenciais, procedendo cuidados 

diretos e indiretos ao paciente e seu familiar; realizando anotações em prontuário de forma completa e concisa; 

seguindo as diretrizes estabelecidas pelo COREN. 

 

3.1 PROPOSTA ASSISTENCIAL 

Para efetivação do projeto, iniciamos por um plano de trabalho seguido da implantação e operacionalização, 

monitoramento e avaliações dos resultados contratados em projeto. 

Segue no anexo VII o Comprovante de Qualificação das Equipes de Coordenação. 

 

3.1.1 CORPO CLÍNICO 

A equipe médica atuará nas 24 horas nos 40 leitos de UTI Adulto para acompanhamento integral e contínuo 

dos usuários em observação. O médico atuará de acordo com as normas definidas no regimento do Corpo 

Clínico e desenvolverá suas ações baseadas em protocolos clínicos. Suas ações serão auditadas através do 

prontuário que deverão conter todos os atendimentos realizados de forma completa, legível e assinado com a 

respectiva identificação. 

A assistência será focada na integralidade do atendimento ao paciente com procedimentos voltados para a 

continuidade de cuidados, dentro das linhas de cuidado instituídas e dos manuais de normas, rotinas e 

procedimentos (POP) e os Protocolos Clínicos disponibilizados pelo Hospital. 

A gestão será acompanhada do modelo assistencial proposto. 

Todo atendimento será pautado na humanização que tem como objetivo o foco total no ser humano e na 

dissolução das agonias que surgem durante sua experiência como paciente. 

Aplicar o atendimento humanizado junto às pacientes é um ponto de partida para levantar questões envolvendo 

o relacionamento interno, afinal, se é possível ser mais “humano” com as pacientes, é possível aplicar este 

mesmo tratamento aos pares profissionais e colegas de outros setores. 

 

3.1.2 ENFERMAGEM 

O serviço de Enfermagem compreende: previsão, organização e administração de recursos para prestação de 

cuidados aos pacientes, de modo sistematizado, respeitando os preceitos éticos e legais da profissão. 

As equipes contarão com número de profissionais adequado às necessidades de serviço de modo a assegurar 

a cobertura da assistência prestada nas 24 horas, em atividades continuadas.  

Os pacientes internados serão avaliados por meio de um Sistema de Classificação de Necessidades de 

Cuidados de Enfermagem recomendado por literatura científica especializada. 

O serviço terá Responsável Técnico; supervisão contínua e sistematizada por profissionais habilitados.  

O Regimento Interno de Enfermagem, Sistematização da Assistência e manuais de normas, rotinas e 

procedimentos (POP), estarão documentados, atualizados e disponíveis para o corpo de enfermagem. 

O serviço disponibilizará de um programa de Educação Permanente e melhoria de processos, análise crítica 

dos casos atendidos, melhoria da técnica, controle de problemas, minimização de riscos e efeitos indesejáveis 
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conforme artigo 17 da RDC nº 07/2020.  

Os procedimentos relativos à checagem da prescrição médica e de enfermagem e os controles pertinentes 

serão registrados no prontuário do paciente de forma completa, legível e devidamente identificado e assinado, 

contribuindo para a continuidade de cuidados ao paciente e seguimento de casos. 

O modelo assistencial será pautado no enfoque multiprofissional e interdisciplinar. 

Objetivando assegurar a qualidade na assistência prestada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), pelo 

menos 50% (cinquenta por cento) dos profissionais de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem) 

deverão apresentar experiência de no mínimo 02 (dois) anos em Unidade de Terapia Intensiva ou Unidade de 

Urgência/Emergência. 

 

3.1.3 FISIOTERAPIA 

A observação de um paciente durante sua permanência no leito hospitalar leva a toda a equipe médica a 

considerar suas variações quanto a sua recuperação ou problemas que possam interferir nesse processo. A 

fisioterapia na UTI irá contribuir com essa observação, quando sua principal atribuição é fazer uma observação 

geral do paciente, identificando os potenciais problemas do sistema respiratório e cardiovascular e também as 

melhores técnicas para os tratar. Para que o processo da fisioterapia na UTI seja um sucesso, é importante 

que as vias aéreas bem como os músculos respiratórios das pacientes estejam em pleno funcionamento. 

Trabalhando como auxiliar na manutenção das funções vitais dos sistemas corporais dos pacientes, a 

fisioterapia na UTI atuará ainda como medida preventiva ou como tratamento de diversas doenças 

cardiopulmonares, além dos problemas circulatórios e musculares. Seu trabalho irá reduzir a possibilidade de 

complicações clínicas na vida do paciente interno. Atuando ainda como suporte para otimizar o sistema 

respiratório do paciente. A fisioterapia na UTI tem o objetivo comum de trabalhar a força dos músculos, 

potencializando e diminuindo a retração dos tendões, evitando assim os vícios de postura. 

Esse profissional terá a função de realizar a avaliação e diagnóstico do contexto e desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção, educação, intervenção e reabilitação, com acompanhamento durante o 

período de internação do paciente, respeitando a RDC nº 07/2010 ou outra que venha sobrepô-la. 

 

3.1.4 FONOAUDIÓLOGO 

A fonoaudiologia hospitalar atua com o paciente ainda no leito, de forma precoce, preventiva, intensiva, pré e 

pós-cirúrgica, dando respaldo técnico e prático à equipe interdisciplinar em que atua, esclarecendo que o 

objetivo maior é impedir ou diminuir as sequelas nas formas de comunicação que a patologia-base possa 

deixar. 

A atuação fonoaudiológica na unidade de terapia intensiva (UTI) terá como objetivo avaliar os pacientes com 

suspeita de disfagia orofaríngea. Tais pacientes apresentam em seu histórico o acidente vascular cerebral 

(AVC), a intubação orotraqueal (IOT) prolongada e a traqueostomia como os principais fatores de risco, o 

objetivo é buscar a reabilitação dos transtornos da deglutição e redução da broncoaspiração, que são bastante 

prevalentes no doente crítico e potencialmente crítico. 
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É fundamental ressaltar que os resultados da intervenção especializada são excelentes, quando estabelecidos 

protocolos multidisciplinares para identificação e tratamento das disfagias e broncoaspiração com critérios bem 

delimitados. 

A intervenção do fonoaudiólogo no tratamento do paciente crítico contribui com a redução da ocorrência de 

broncoaspiração, minimiza os agravos à saúde devido à pneumonia aspirativa, e principalmente auxilia na 

reintrodução de alimentação oral e redução do tempo de permanência em unidade hospitalar. 

 

3.1.5 EQUIPE ADMINISTRATIVA 

A Equipe administrativa será responsável pela recepção aos familiares, coleta de dados para indicadores, 

organização e encaminhamento do prontuário ao setor pertinente, encaminhamento e devolutiva das 

solicitações provenientes de outros setores, apoio a equipe médica e a equipe multiprofissional.  

 

3.1.6 BOA PRÁTICA 

Os parâmetros que se relacionam diretamente com a boa prática clínica são: 

a) Orientações estabelecidas pelo Hospital; 

b) Qualificação dos profissionais; 

c) Utilização de registros de atendimento clínico; 

d) Uso de registros da atividade assistencial; 

e) Consenso sobre o diagnóstico e tratamento das patologias mais presentes; 

f) Consenso entre os profissionais dos serviços sobre diagnóstico, tratamento e condições de referência; 

g) Perfil de prescrição farmacêutica; 

 

3.1.7 PROTOCOLOS CLÍNICOS 

As diretrizes clínicas são a aplicação de tecnologias de micro gestão dos serviços de saúde com a finalidade 

de assegurar padrões clínicos ótimos, de aumentar a eficiência (custos sustentáveis), de diminuir os riscos para 

os usuários e para os profissionais, de prestar serviços efetivos e de melhorar a qualidade da atenção à saúde. 

FONTE: MENDES (2005). 

O Conjunto Hospitalar do Mandaqui disporá das suas normas institucionais e das rotinas dos procedimentos 

assistenciais e administrativos realizados para que, de comum acordo entre a FUABC e a direção da Instituição, 

possam ser elaboradas, em conjunto com os setores envolvidos na assistência ao paciente grave, no que for 

pertinente, em especial com a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar e Educação Permanente, a fim de 

estabelecer novas diretrizes/protocolos e Procedimento Operacional Padrão para a UTI.  

Uma vez estabelecidos estas novas diretrizes/protocolos, serão aprovados e assinados pelos Responsáveis 

Técnicos – Médico, de Enfermagem, Fisioterapia e Fonoaudiólogos da Fundação do ABC. 

Serão revisados anualmente ou sempre que houver a incorporação de novas tecnologias pela equipe de 

trabalho. 

A equipe da UTI irá monitorar e manter registros dos eventos sentinela que possam indicar a má qualidade da 
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assistência, tais como extubação acidental, perda de cateter venoso e úlceras de pressão, e estabelecer 

medidas de controle ou redução dos mesmos, além de responder aos protocolos e propostas de projetos e 

análise de indicadores sugeridos pelo Núcleo de Segurança do Paciente do HMLMB para essa Unidade e os 

demais indicadores sugeridos pela SES/SP, através do Contrato Programa (contrato de metas entre a 

Coordenadoria de Serviços de Saúde e o HMLMB). 

 

4. RECURSOS MATERIAIS 

Todos os materiais médico-hospitalares e medicamentos, assim como os procedimentos de apoio diagnóstico 

e propedêutica instrumental serão fornecidos pelo Conjunto Hospital do Mandaqui, assim como as dietas 

enterais e parenterais, seguindo a padronização existente na Unidade.  

O Conjunto Hospitalar do Mandaqui disponibilizará de Ambulância UTI com equipamentos para atender às 

necessidades de remoção de paciente para outra Unidade Hospitalar, incluindo equipe de saúde, através de 

solicitação junto à Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS, devendo a equipe da 

FUABC solicitar formalmente com antecedência ao Hospital. 

 

5.TRANSPORTE DE PACIENTES 

O transporte intra-hospitalar do paciente grave é de responsabilidade da equipe da FUABC, devendo esse 

ocorrer com o acompanhamento de um médico e de um enfermeiro.  

Em caso de transporte intra-hospitalar para realização de algum procedimento diagnóstico ou terapêutico, os 

dados do prontuário devem estar disponíveis para consulta dos profissionais do setor de destino. 

O transporte inter-hospitalar de paciente grave é de responsabilidade do Hospital, devendo ser seguidos os 

requisitos constantes na Portaria GM/MS n. 2048, de 05 de novembro de 2002. 

Em caso de transportes de pacientes que não necessitem de ambulância UTI, o HMLMB cederá a ambulância, 

motorista e equipamentos, ficando a equipe sob responsabilidade da FUABC e a ambulância, de 

responsabilidade do Hospital. 

Em caso de transferência inter-hospitalar por alta da UTI, o paciente deverá ser acompanhado de um relatório 

de transferência, o qual será entregue no local de destino do paciente. 

O relatório de transferência, deverá conter, no mínimo: 

I - Dados referentes ao motivo de internação na UTI ou enfermaria e diagnósticos de base; 

II - Dados referentes ao período de internação na UTI, incluindo realização de procedimentos invasivos, 

intercorrências, infecções, transfusões de sangue e hemoderivados, tempo de permanência em 

assistência ventilatória mecânica invasiva e não invasiva, realização de diálise e exames diagnósticos; 

III - Dados referentes à alta e ao preparatório para a transferência, incluindo prescrições médica e de 

enfermagem do dia, especificando aprazamento de horários e cuidados administrados antes da 

transferência, perfil de monitorização hemodinâmica, equilíbrio acidobásico, balanço hídrico e sinais 

vitais das últimas 24 horas. 

 



 

PLANO DE TRABALHO 

ELABORADO EM: 
23/02/2022  

 
 

___________________ 
Visto 

PÁG: 29 de 48 

PLANO Nº.: 37 

TÍTULO: PROJETO TÉCNICO PARA GERENCIAMENTO TÉCNICO/ADMINISTRATIVO DE 40 
(QUARENTA) LEITOS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO - CONJUNTO HOSPITALAR 
DO MANDAQUI. 

 
6. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

A Engenharia Clínica é o setor responsável pela gestão das tecnologias utilizadas nas atividades produtivas de 

procedimentos ligados à assistência ao paciente, estabelecendo as estratégias de gestão da vida útil dessas 

tecnologias incorporadas através de rotinas de manutenções preventivas e corretivas.  

A responsabilidade da manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos e mobiliários cedidos pelo 

Hospital, é da FUABC, de acordo com a especificidade técnica de cada equipamento e ficará responsável pela 

substituição do equipamento que está em reparo, conforme relação constante do Anexo V.  

 
 
7. RESPONSABILIDADES DA FUNDAÇÃO DO ABC 

Constitui responsabilidade da FUABC:  

a) O gerenciamento da escala médica através da indicação ou substituição dos profissionais que 

executarão o trabalho; 

b) A supervisão e acompanhamento do desempenho dos profissionais da Unidade de Terapia Intensiva 

Adulto do Conjunto Hospitalar do Mandaqui; 

c) A implantação e supervisão de protocolos para o atendimento médico assistencial da UTI, definidos 

pelo Hospital;  

d) A cobertura do atendimento médico 24 horas/dia, sete dias por semana, objetivando sempre manter o 

número suficiente de médicos para atendimento a RDC nº 07/2010 e RDC nº 26/2012, ambas do 

Ministério de Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

e) Providenciar a substituição dos profissionais de forma que o atendimento não seja descontinuado; 

f) Zelar pelos equipamentos de propriedade do Hospital e responder por qualquer dano causado, 

independente da culpa; 

g) Preencher fichas e emitir relatórios necessários, que fazem parte obrigatória da documentação objeto 

da prestação do serviço; 

h) Registrar no prontuário do paciente todo o atendimento realizado, objeto da prestação de serviço; 

i) Responder civil, penal e administrativamente por todos os danos causados ao paciente, decorrentes 

da ação ou omissão na prestação de serviço; 

j) Cumprir e fazer cumprir o Código de Ética Médica nos termos na Resolução CFM – 1931/2009; 

k) Cumprir e fazer cumprir a Resolução do Conselho Federal de Medicina –CFM 1802/2006 e/ou outra 

que venha substituí-la; 

l) Cumprir e fazer cumprir a Resolução do Conselho Federal de Enfermagem, e/ou outra que venha 

substituí-la; 

m) Toda a Equipe de Trabalho sob responsabilidade da FUABC deve estar adequadamente uniformizada, 

com o uso de equipamento de uso pessoal, identificada com crachá de fácil identificação, devendo 

estabelecer uma linguagem uniforme, integrada e uma postura acolhedora aos usuários que buscam a 

Assistência; 
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n) A FUABC deve instalar controle de acesso e frequência dos seus profissionais, deixando à disposição 

da Diretoria do Hospital; 

o) É de responsabilidade da FUABC o fornecimento de refeição de seus profissionais; 

p) A responsabilidade Ética Profissional da FUABC deverá seguir as orientações da Comissão de Ética 

Médica do HMLMB; 

q) A FUABC deverá designar um Coordenador médico, que a representará nos assuntos relacionados à 

prestação do serviço objeto do contrato, inclusive nas reuniões e demais assuntos de interesse da 

Equipe Médica de trabalho do Hospital; 

r) A FUABC deverá designar um Coordenador enfermeiro e fisioterapeuta, que a representará nos 

assuntos relacionados à prestação do serviço objeto do convênio; 

s) As escalas dos profissionais médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e fisioterapeutas, deverão 

estar afixadas nas áreas de circulação da UTI e deverá ser entregue até o dia 20 do mês anterior à 

Diretoria de Divisão Médica. 

t) Todos os profissionais da UTI devem estar imunizados contra tétano, difteria, hepatite B, sarampo, 

caxumba e rubéola, de acordo com a NR32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde 

estabelecida pela Portaria TÊM/GM nº 485, de 11 de novembro de 2005. 

 

8 ETAPAS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

ETAPA DESCRIÇÃO DURAÇÃO 
APLICAÇÃO 
(R$) mensal 

1 
Contratação de empresa para prestação de serviços 
médicos 

mensal 568.320,00 

2 
Contratação de empresa para prestação de serviços de 
fisoterapia 

mensal 129.196,00 

3 Contratação de equipe assistencial CLT mensal 737.256,12 

4 Contratação de equipe administrativa mensal 39.104,38 

5 
Contratação de empresa para manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos 

mensal 15.216,00 

7 Prestação de serviços para apoio Gerencial mensal 44.000,00 

TOTAL  1.533.092,50 
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9 PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

ORDEM OBJETO VALOR   %  

1 Prestação de Serviços     

  Prestação de serviços de equipe médicos  6.819.840,00 37,07 

2 Recursos Humanos - CLT     

  Contratação de Equipe de Enfermagem 8.428.130,64 45,81 

  Contratação de Equipe de Fisioterapeuta e Fonoaudiólogo 1.969.294,80 10,70 

  Contratação de Equipe Administrativa 469.252,56 2,55 

3 Serviços de Apoio     

  
Contratação de empresa para manutenção de 
equipamentos 

182.592,00 1,0 

4 Custos Indiretos     

   528.000,00 2,9 

  TOTAL 12 MESES 18.397.110,00 100 

 
 
9.1 PROPOSTA FINANCEIRA 

      
EQUIPE MÉDICA 

Serviço 
Qtde. de 

Profissionais (A) 

Valor (Por 
Profissional) 

(B) 

Valor  Total 
Plantão (AxB) 

Valor Total Mensal 
(D) (Cx30,5) 

Valor Total 12 
Meses (DX12) 

Médico coordenador (20 
hs semanal) 

1 
    

20.000,00 
             240.000,00  

Médicos Plantonistas com 
jornada de 12 horas 
diárias, sendo: 4 das 
07:00 as 19:00 horas 4 
das 19:00 às 07:00 horas 

4 
                   

1.800,00                  7.200,00  219.600,00          2.635.200,00  

4 
                   

1.800,00  
                7.200,00  219.600,00 

         2.635.200,00  
Médicos diaristas de 
segunda a sexta-feira (04 
matutino + 04 vespertino) 
- 4 horas 

4 
                       

620,00                  2.480,00  54.560,00              654.720,00  

4 
                       

620,00  
                2.480,00  54.560,00 

             654.720,00  
        568.320,00 6.819.840,00 
            
EQUIPE ENFERMAGEM  

Serviço 
Qtde. de 

Profissionais (A) 

Valor (Por 
Profissional) 

(B) 

Valor Total 
Mensal (C) 

Valor Total 12 
Meses (D) 

 
Coordenador de 
Enfermagem - 40hs 

1 11.598,44 11.598,44 139.181,28 
 

Enfermeiro - 12 hs 19 7.310,77 138.904,63 1.666.855,56  
Técnico de Enfermagem  - 
12 hs 105 5.255,63 551.841,15 6.622.093,80 

 
TOTAL ENFERMAGEM 125   702.344,22 8.428.130,64  
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EQUIPE FISIOTERAPEUTA   

Serviço 
Qtde. de 

Profissionais (A) 
Valor (Por 

Plantão) (B) 
Valor Total 
Mensal (C) 

Valor Total 12 
Meses (D)  

Fisioterapeuta 
coordenador - 40 hs 

1   9.040,00 108.480,00 
 

Fisioterapeuta (Matutino 
e Vespertino) 

4 585,00 72.540,00 870.480,00 
 

Fisioterapeuta (Noturno) 4 384,00 47.616,00 571.392,00  
TOTAL FISIOTERAPIA 9   129.196,00 1.550.352,00  
     

 
EQUIPE AUXILIARES   

Serviço 
Qtde. de 

Profissionais (A) 

Valor (Por 
Valor Total 
Mensal (C) 

Valor Total 12 
Meses (D) 

 
Profissional) 

(B)  
Fonoaudiólogo   5 6.982,38 34.911,90 418.942,80  
Auxiliar Administrativo 
Diurno - 36 hs 

10 3.340,62 33.406,20 400.874,40 
 

Analista Admnistrativo - 
40hs 

1 5.698,18 5.698,18 68.378,16 
 

TOTAL EQUIPE 
ADMINISTRATIVA 

15   74.016,28 888.195,36 
 

      
SERVIÇOS DE APOIO  

Serviço VALOR MENSAL valor Total 12 Meses  
Manutenção de 
Equipamentos 
(Preventiva e Corretiva) 

15.216,00 182.592,00 
 

TOTALSERVIÇOS DE 
APOIO 15.216,00 182.592,00 

 
      
CUSTOS INDIRETOS  

Serviço VALOR MENSAL valor Total 12 Meses  
Custos com apoio 
administrativo 

44.000,00 528.000,00 
 

 
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 

Descrição Valor Mensal Valor 12 meses 

Equipe Médica             548.320,00             6.579.840,00  

Coordenador Médico               20.000,00  
               

240.000,00  
Equipe de Enfermagem             690.745,78             8.288.949,36  

Coordenador de Enfermagem               11.598,44  
               

139.181,28  
Equipe de Fisioterapia              120.156,00             1.441.872,00  
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Coordenador de Fisioterapia                  9.040,00  
               

108.480,00  

Equipe Auxiliares + Fono               74.016,28  
               

888.195,36  

Serviços de Apoio               15.216,00  
               

182.592,00  

Custos Indiretos 44.000,00 
               

528.000,00  

TOTAL GERAL 1.533.092,50 18.397.110,00 

 
 
9.1.1 PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADOS – CLT 

Nº FUNC. CARGO HRS/MÊS SALÁRIO BASE  

1 Analista Administrativo 200         3.361,77  

10 Auxiliar Administrativo 180         1.528,20  

1 Coordenador de Enfermagem  200         7.706,03  

19 Enfermeiro 180         4.248,81  

5 Fonoaudiólogo  200         4.307,81  

105 Técnico de Enfermagem 180         2.780,81  

1 Técnico de Segurança do Trabalho 200         3.734,98  
 
9.1.2 CONTRATAÇÃO EQUIPE PESSOA JURÍDICA  

Serviço Qtde. de Profissionais  
Valor  

(Por Profissional) 

Médico coordenador (20hs semanal) 1                      20.000,00  

Fisioterapeuta Coordenador (40hs semanal) 1                      9.040,00  

      

Serviço 
Qtde. de Profissionais 

por plantão 
Valor  

(Por Plantão) 

Médicos Plantonistas com jornada de 12 horas diárias, 
sendo: 4 das 07:00 às 19:00 horas 4 das 19:00 às 07:00 
horas 

4                        1.800,00  

Médicos diaristas de 04 (quatro) horas, atuando 
diariamente de segunda a sexta-feira, sendo 04 (quatro) 
das 07h00 às 11h00 (período matutino) e 04 (quatro) das 
13h00 às 17h00 (período vespertino). 

4                          620,00  

Fisioterapeuta (Matutino e Vespertino) - 06 às 18hs 4                          585,00  

Fisioterapeuta (Noturno) - 18 às 00hs 4                          384,00  
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9.1.3 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

A finalidade dos recursos apresentados à título de despesas e custos indiretos oriundos dos Convênios 

firmados entre a Fundação do ABC e o Estado é manter e aprimorar a estrutura administrativa e operacional 

da Fundação do ABC – Organização Social de Saúde.  

Destarte, a Fundação do ABC - Organização Social de Saúde – Unidade Central, para realizar seus objetivos, 

a título de fomento público, precisa dispor de verbas orçamentárias suficientes para custear seu aparato 

operacional, que são destinados ao alcance das metas estabelecidas e consequentemente o adimplemento do 

Convênio/Contrato. 

 Folha de pagamento - Departamentos - Departamento Pessoal, SESMT, Compras e 

Suprimentos, Contabilidade, Gerencia/Diretorias, Prestação de Contas, Financeiro, Jurídico; 

 Insumos e Serviços – Material expediente e escritório, locação de impressoras e computadores, 

ponto eletrônico, sistema integrado, copiadora, telefonia, serviço de motoboy, contrato de telegrama. 

O cálculo é elaborado com base nas despesas lançadas no balanço de nossa administração, mensurando 

horas trabalhadas de acordo com a representatividade de cada contrato, ou seja, a demanda/quantidade 

existente de trabalho de cada contrato, como: 

 quantidade de funcionários; 

 benefícios aplicados: 

 controle de férias; 

 serviços de autônomos: 

 compras realizadas: 

 contratos firmados; 

 lançamentos contábeis; 

 movimento financeiro; 

 gestão da unidade. 

 

Sendo este cálculo apresentado mensalmente juntamente com a prestação de contas, em forma de Nota de 

Débito, tendo a composição de hora/homem, detalhamento das despesas, cálculo de distribuição por 

representatividade e apresentação de despesas específicas ao referido convenio/contrato. No caso de 

despesas especificas de cada contrato, a cobrança é feita forma direta, a qual não é rateada com outros 

contratos, exemplo: Telegrama para notificação de funcionário, (demissão, abandono de emprego, aprovação 

processo seletivo) de algum contrato específico, será cobrado somente desse contrato. 

 

DETALHAMENTO DO CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS 

 

Os critérios adotados para cálculo do rateio de gastos, foram estabelecidos como segue: 

 Mensalmente a contabilidade levanta o balancete da unidade organizacional que serve de base 

de rateio de suas despesas, que são rateadas para suas unidades gerenciadas; 
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 Efetua-se o levantamento das despesas, número de funcionários e horas trabalhadas no mês, 

das áreas da OSS, compreendendo as Diretorias acima destacadas; 

 Apura-se o custo hora dos funcionários de cada uma das áreas, dividindo as despesas 

respectivas pelo número de funcionários; 

 Distribui-se as horas trabalhadas e respectivo custo hora, para as unidades mantidas, tomando 

por base as horas que a unidade utilizou de cada uma das áreas de apoio que compõe a FUABC; 

 

    CRITÉRIO PARA ANÁLISE DE DEMANDAS (POR PONTOS) 

 

 RECURSOS HUMANOS: Emissão de relatórios de folha de pagamento e cadastro funcional 

para vários fins, interpretação e aplicação de alterações de legislação trabalhista, cálculos de impactos 

salariais, alinhamento financeiro com as secretarias acerca de aplicação reajustes e prazos, 

declarações e relatórios em resposta ao requisitado pelo Tribunal de Contas do Estado, elaboração e 

administração de seleção pública ou interna, participação em questionamento pelo Ministério do 

Trabalho relativos a convenções coletivas sindicais, preposição em audiências trabalhistas; 

 COMPRAS/ SUPRIMENTOS: Alinhamento das demandas/necessidades provenientes das 

secretarias; acompanhar, controlar e dar assistência nos processos de compras e prestações de 

serviços; atendimento de demandas especiais vindas das secretarias; levantamento de dados e 

resposta aos Controles Internos e Tribunal de Contas do Estado; acompanhamento junto ao setor 

juridico quanto aos processos de compras; 

 CONTABILIDADE: Conciliação de contas contábeis: ativos, passivos, receitas e despesas; 

consolidação e conferências de todos os balanços; elaboração de respostas para o Tribunal de Contas 

e Controles internos; elaboração do anexo 8; atendimento às solicitações provenientes das prefeituras; 

 GABINETE/ SUPERINTENDENCIA/ DIRETORIA/ GERENCIA: Acompanhar, controlar, 

fiscalizar e dar assistência aos contratos/ convênios as secretarias de saúde dos Municípios; elaborar 

plano de trabalho e suas renovações; acompanhar/fiscalizar a execução das cláusulas previstas em 

contrato; estabelecer um canal de comunicação direta com as secretarias de saúde dos Municípios, 

superintendência e diretorias da Central de Convênios sobre os assuntos em geral, relativos aos 

contratos com os Municípios. 

 PRESTAÇÃO DE CONTAS: Elaboração do anexo 8 e anexo 17, elaboração de relatório de 

execução; relatório de fluxo de caixa; conciliação bancária; elaboração de diversos relatórios para a 

prestação de contas; demanda de controle interno e externo; demanda do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo; levantamento de documentos para solicitação de repasse; elaboração da prestação de 

contas; 

 FINANCEIRO: Elaboração de relatórios de controle de pagamentos de despesas, receitas, 

saldos bancários, fluxos de caixa, posição financeira; alinhamento financeiro com as secretarias; 
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atendimento de demandas (relatórios/dados/acompanhamento) por parte das secretarias; elaboração 

de respostas aos Controles Internos e Tribunal de Contas; 

 JURÍDICO: Cojul: análise de memoriais e minutas, julgamento de propostas, esclarecimento 

de memoriais, respostas à impugnação; Locação: intermediação, contratos, termos aditivos, rescisões; 

Processo Administrativo: parecer, termo aditivo, cota de regularidade, contrato, termos de suspensão, 

termos de rescisão; Ofícios e Memorandos: municípios, presidência, unidades, departamentos internos; 

Notificações e Contranotificações; Regulatório: respostas às comissões de fiscalização, ao ministério 

público, ao tribunal de contas e demais órgãos de controle. 

 

COMPOSIÇÃO DOS VALORES DE RATEIO 

 

Despesa Valor Em % 
CC.GABINETE-SUPERINTENDENCIA R$         7.788,00  17,70% 

CC.RECURSOS HUMANOS R$         3.863,20  8,78% 
CC.FINANCEIRO R$         4.703,60  10,69% 

CC.SUPRIMENTOS R$         3.462,80  7,87% 
CC.SESMT-MEDIC DO TRABALHO R$         3.995,20  9,08% 

CC.ADMINISTRATIVO R$         5.324,00  12,10% 
CC.CONTABIL R$         3.498,00  7,95% 

CC.PRESTAÇÃO DE CONTAS R$         3.423,20  7,78% 
CC.JURIDICO R$         7.942,00  18,05% 

TETO DE RATEIO MENSAL R$      44.000,00  100,00% 
 
 
10 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
Para execução deste plano de trabalho serão destinados recursos financeiros no montante total de 

R$18.397.110,54 (dezoito milhões trezentos e noventa e sete mil cento e dez reais e cinquenta e quatro 

centavos). 

 

MÊS OBJETO CONCEDENTE 

mar/22 Custeio 1.533.092,54 

abr/22 Custeio 1.533.092,54 

mai/22 Custeio 1.533.092,54 

jun/22 Custeio 1.533.092,54 

jul/22 Custeio 1.533.092,54 

ago/22 Custeio 1.533.092,54 

set/22 Custeio 1.533.092,54 

out/22 Custeio 1.533.092,54 

nov/22 Custeio 1.533.092,54 
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dez/22 Custeio 1.533.092,54 

jan/23 Custeio 1.533.092,54 

fev/23 Custeio 1.533.092,54 

TOTAL   18.397.110,50 
 
 
11 PREVISÃO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

- Início: Data da Assinatura do Convênio 

- Duração: 12 meses 

A Proposta terá validade de 180 (cento e oitenta dias). 

12 DECLARAÇÃO  

 
Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto à Secretaria de Estado 

da Saúde, para efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 

inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a 

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste 

Plano de Trabalho.  

Santo André, 23 de fevereiro de 2022 

 

 

 

REGINA MAURA ZETONE GRESPAN  

PRESIDENTE - FUNDAÇÃO DO ABC 

 

 

 

VANESSA CALIPO 

PROJETOS – FUNDAÇÃO DO ABC 

(Responsável pela elaboração do Plano de Trabalho) 
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