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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Secretário: Luiz Carlos Rocha de Paula

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO,DESPORTO E

CULTURA - SEDEC

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – 
PE013/2019 – PRC 029/2019. Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual contratação de empre-
sa especializada na prestação de serviços contínuos 
de manutenção preventiva, corretiva e reparos em 
caminhões e implementos (compactadores de lixo), 
constantes da frota do Município de Barbacena, veí-
culos leves e veículos médios, com fornecimento de 
peças e acessórios genuínos ou originais e serviço de 
guincho/reboque 24 (vinte e quatro) horas por dia e 
07 (sete) dias por semana, de acordo co o art. 15 da 
Lei 8.666/93. Empresas vencedoras: – MUNDO DOS 
UTILITÁRIOS AUTOPEÇAS EIRELI – ME, inscrita no 
CNPJ sob o nº 27.115.972/0001-88, lote 01 com per-
centual de 18% e lote 03 com percentual de 17%. – 
OFICINA SANTA INÊZ EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.119.048/0001-74, lote 02 com percentual 
de 19%. Homologado em 12/08/2019. Barbacena, 
21/ago/2019. Luís Álvaro Abrantes Campos – Prefeito 
Municipal.

RESOLUÇÃO Nº 005/2019
Instaura Sindicância Administrativa e designa Comis-
são Processante. O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DES-
PORTO E CULTURA - SEDEC DA CIDADE DE BARBACE-
NA MINAS GERAIS, no uso de suas atribuições legais, 
CONSIDERANDO o pedido de Providência apresentada 
ao setor de trasposrte escolar aviada pelo Sr. K.A.D.S. 
CONSIDERANDO que referida reclamação envolve alu-
no da rede municipal de ensino, com funcionário da 
empresa D.D.A.N-EPP; CONSIDERANDO uma melhor 
apuração dos fatos para determirnar se houve ilícito 
funcional por parte da empresa contratante; RESOL-
VE: Art. 1º Fica instaurado a Sindicância Administra-
tiva para apuração de suposta falta da empresa con-
tratada acima relacionada, que configuram, em tese, 
a infração dos arts. 137 e 138, da Lei Municipal nº 
3.245/95. Art. 2º Designa os servidores, Mauro Lúcio 
Soares Ribeiro, Jeúza Valéria Candian e José Cláudio 
Coelho, sob a presidência do primeiro, a comporem 
a Comissão Sindicante que deverá iniciar e ultimar, 
nos prazos e forma legais, os trabalhos atinentes a 
este procedimento, observadas as regras constitucio-
nais do contraditório e da ampla defesa. Art. 3º Esta 
Resolução será publicada e entra em vigor na data 
de sua publicação. Barbacena, 20 de agosto de 2019. 
Luiz Carlos Rocha de Paula - Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão do contrato de Direito Público nº 030/2018. 
Primeiro Rescindente: SAS - Serviço de Água e Sanea-
mento. Segundo Rescindente: VINÍCIUS JÚNIOR DOS 
SANTOS MENUCI. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. 
Objeto: Rescisão bilateral do Contrato Administrativo 
supramencionado, a partir de 11/08/2019.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ATA
ATA nº 556 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA - 05/08/2019 - Ata número quinhentos e 
cinquenta e seis do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena. Ao décimo quinto dia do mês de julho de 
dois mil e dezenove, no auditório do prédio onde fun-
ciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, situado 
na Praça Conde de Prados s/n, 1º piso, centro, teve 
início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal de 
Saúde de Barbacena. Às dezenove horas o Presidente 
Otávio, declarou aberta a sessão que contou com a 
presença dos Conselheiros conforme consta no livro 
próprio de assinaturas das reuniões ordinárias e extra-
ordinárias. Justificaram ausência: Elayne Munis, Hen-
dryws Rosberg Pedroza Cimino, Hilda Maluf Caldas 
Nalon, Nathalia Stefânia de Oliveira. Em seguida, foi 
lida e votada a ATA Nº 555 E APROVADA POR TREZE 
VOTOS A FAVOR e DUAS ABSTENÇÕES com as seguin-
tes ressalvas: na linha 11 onde se lê 2º piso, leia-se 1º 
piso. Otávio informou que já estão se reunindo as co-
missões para as adequações no Regimento Interno e 
a Comissão para Elaboração da Lei Orçamentária 
2020. Informou que a reunião estava sendo transmiti-
da ao vivo pelo Facebook Estação Minas. Em seguida, 
passou para o 1º ponto de Pauta: Apresentação dos 
Contratos das Unidades Hospitalares (Anexo I). A Co-
ordenadora de Contratos e Convênios da SESAPS Isis 
Mota de Faria iniciou a apresentação falando sobre o 
Termo de Contratualização 002/2017 firmado entre a 
Secretaria Municipal de Saúde -SESAPS e o Centro de 
Assistência Médica e Social - CEBAMS/Ibiapaba. Expli-
cou que o Termo de Contratualização 002/2017 vem 
acompanhado do documento do Plano Operativo As-
sistencial - POA e do documento descritivo. O Termo 
de Contratualização é oriundo do Processo 045/2015. 
Informou que em 2017 foi celebrado um novo contra-
to que permite que ele seja prorrogado por até ses-
senta meses. Explicou que atualmente, o Contrato 
tem cinco aditivos, e que a cada doze meses faz-se 
uma prorrogação de vigência. De acordo com a neces-
sidade do hospital, com a adequação de valores e de 
repasses, são ajustados por meio dos aditivos pela 
Subsecretaria de Regulação e Planejamento, confor-
me o Plano Operativo estabelecido. Em Seguida, a 
Subsecretaria de Regulação Tatiane Puiatti explicou 
que o Plano Operativo descreve o que de fato será 
pactuado com o hospital e que recebe recurso Munici-
pal, Estadual e Federal (tripartite). RECURSO FEDE-
RAL: ●MAC - Média e Alta Complexidade – informou 
que recebem este recurso em dia. Ressaltou que o 
mês de agosto está todo pago. Plano Operativo ▪Par-
celas pré fixadas e parcelas pós fixadas = são pagas 
após o processamento da produção; ▪Incentivos de 
adesão à contratualização (iac) e Qualificação de 
UTI;● FAEC: Pagamento da produção apresentada nos 
sistemas de faturamento SIASUS  e SIHD . RECURSO 
ESTADUAL: ●Incentivos -   ▪Rede resposta (70% pago 
– abril/2019 e 100% pago – Maio /2019); ▪Câmara de 
Compensação – pagam a produção feita além da pac-
tuada. ▪SISCACON  – incentivo de mil reais por mulhe-
res quando o diagnosticado de câncer é detectado 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias. ▪PRO HOSP – 

pago 17% do 2º quadrimestre/2018 (o restante foi 
ignorado pelo Estado); Pago 37,5% do 1º quadrimes-
tre/2019 ● Dívida do Estado com o Hospital Ibiapaba 
= R$6.287.980,18 (seis milhões, duzentos e oitenta e 
sete mil, novecentos e oitenta reais e dezoito centa-
vos). Tatiane informou que o Hospital Ibiapaba tem 
sido muito penalizado com esta ausência do Estado. 
RECURSO MUNICIPAL: ▪financiamento da Sala Verme-
lha ; ▪alguns procedimentos de oncologia;  ▪comple-
mento da tabela SUS (Tatiane informou que muitas 
das vezes o paciente oncológico precisa de uma abor-
dagem cirúrgica que o SUS não cobre e a Secretaria de 
Saúde autoriza e financia); ▪cirurgia Urológica –alguns 
casos que médico julga necessário; ▪Cateterismo – Fi-
nanciamento do município R$ 65.346,25 (sessenta e 
cinco mil, trezentos e quarenta e seis reais e vinte e 
cinto centavos). Tatiane falou sobre a reunião quadri-
mestral da Comissão de Avaliação das Metas Qualitati-
vas e Quantitativas, cujo objetivo é avaliar o desempe-
nho do hospital frente às metas do contrato. A 
Comissão é composta por membros da SESAPS, do 
Conselho Municipal de Saúde e representantes da ins-
tituição hospitalar. ▪Metas Qualitativas = metas que 
garantem a qualidade da assistência. ▪Metas Quantita-
tivas - todos os procedimentos de média complexida-
de, ambulatorial e hospitalar contidos no Plano Opera-
tivo. Informou que estão estudando outras metas que 
demonstrem a qualidade e a satisfação do usuário do 
hospital e que serão alteradas para todos os hospitais. 
Explicou que dos valores pré-fixados - 40% são condi-
cionados ao cumprimento das metas qualitativas e dos 
valore pós-fixados – 60% são condicionados ao cum-
primento das metas quantitativas. Apresentou a Faixa 
Paramétrica de desempenho de metas. Tatiane falou 
sobre o papel vital do Hospital Ibiapaba na cidade de 
Barbacena, principalmente porque ele atende as duas 
patologias de maior morbidade – doenças cardíacas e 
oncológicas. Otávio falou sobre o momento delicado 
que a saúde está passando devido ao endividamento 
do Estado com o município. Ressaltou que se o Estado 
conseguir honrar com os compromissos atuais, ameni-
za um pouco os problemas, mas não soluciona. Res-
saltou que o Hospital Ibiapaba é uma unidade de rele-
vância para a macrorregião. Falou da importância de 
se entender o contrato e se basearem nas metas qua-
litativas. Ressaltou que devem ter metas onde se te-
nham um entendimento e abrangência maiores. Disse 
que todos os serviços devem ser prestado com quali-
dade, ética e respeito. Tatiane finalizou informando 
que o Secretário de Saúde busca semanalmente uma 
resposta do Estado em relação à dívida com o municí-
pio, que está em torno de quarenta milhões de reais. 
Carmen perguntou quanto por centro é o repasse do 
SUS para o funcionamento do Hospital Ibiapaba. O 
conselheiro Ricardo informou que corresponde a cerca 
de 80% e explicou que o atendimento do SUS é o 
mesmo que o do particular. Informou que os indicado-
res ISO  ficam no hospital e podem ser consultados 
pela população a qualquer momento. Tatiane respon-
deu que hoje 80% do funcionamento do Hospital Ibia-
paba é garantido pelo SUS. Ressaltou que muitas pes-
soas estão migrando para o Sistema Único de Saúde 
que está garantindo as portas abertas para todos os 
hospitais. Otávio lembrou que o Hospital Ibiapaba é 
uma entidade filantrópica e que por lei, precisa produ-
zir mais de 60% para o SUS. Disse que o Hospital 
acaba extrapolando o que está no contrato. Informou 
que a parte de convênios particulares das unidades 
hospitalares estão financiando o sistema do SUS. Ta-
tiane ressaltou que a compra de equipamento vêm de 
Emenda Parlamentar. Ricardo informou que existe a 
clínica multidisciplinar no CEBAMS, com consultórios 
que atende 100% SUS. Fez um apelo aos pacientes 
agendados para que compareçam às consultas, por-
que não comparecendo estão tirando o lugar de outras 
pessoas que necessitam da consulta. Tatiane esclare-
ceu que a Regulação disponibiliza a quantidade de 
consultas para a Atenção Básica, que faz o preenchi-
mento da agenda de consultas especializadas. Disse 
que a Enfermeira Chefe de cada Unidade Básica é 
quem gerencia esta agenda. Otávio falou sobre o pro-
blema das faltas às consultas especializadas e desta-
cou que existem cidadãos que não respeitam a opor-
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tunidade que lhes é oferecida. Não avisam à rede 
quando não vão comparecer e tomam o lugar de outra 
pessoa que estava na fila precisando da consulta. Fa-
lou que isso deixa Sistema falho e é preciso estudar 
uma forma de comunicação para sanarem este proble-
ma. Sr. Vicente Rosa reforçou a necessidade de cons-
cientização e divulgação. Tatiane informou que na 
próxima reunião do Conselho será apresentada a Con-
tratualização do IMAIP e nas reuniões seqüentes da 
Santa Casa e Hospital Regional. A Agente de Saúde 
Viviane informou que a orientação que lhes foi passa-
da foi que informasse ao paciente que o não compare-
cimento a um exame agendado acarreta em três me-
ses de bloqueio no sistema e o não comparecimento a 
uma consulta agendada acarreta em um mês de blo-
queio. Disse que tem que haver uma justificativa para 
todas as faltas. A outra orientação é que o Agente 
comunique o agendamento ao paciente cinco dias an-
tes da data agendada para que possam acionar o pró-
ximo paciente, caso ele não possa comparecer. Expli-
cou que encaminham o pedido assinado pelo paciente 
dispensando o agendamento. Disse que infelizmente, 
a população pensa que só porque é o SUS não existe 
a obrigação de dar uma explicação, e de avisar. Infor-
mou que com o trabalho de conscientização que estão 
realizando, muitas pessoas estão comparecendo na 
Unidade e informando que não poderão ir à consulta 
e, quando isso não é possível, apresentam uma justi-
ficativa plausível para a falta. Otávio ressaltou que a 
Secretaria está apresentando os Contratos com os 
hospitais, são feitas as leituras das atas das reuniões 
de acompanhamento de metas, e posteriormente irão 
chamar os hospitais para a prestação de contas. Falou 
da importância de semear a conscientização e divulga-
ção para que a população tenha ciência do que está 
acontecendo e ajude no processo. Otávio agradeceu à 
equipe da Regulação e passou para a equipe da UBS 
Grogotó/Rubens Crespo apresentar seu trabalho. In-
formou que foi uma demanda trazida pela Ouvidoria 
da Saúde que questionou sobre o horário de funciona-
mento das Unidades. Explicou que é muito importante 
entenderem o porquê das UBS fecharem em determi-
nados horários. Apresentação UBS GROGOTÓ/RU-
BENS CRESPO (Anexo II) - Apresentação feita pelo 
Enfermeiro chefe Márcio Rogério. Apresentou plani-
lhas com os destaques: ● localização e abrangência de 
bairros - Nove de Março, João Paulo II, Santa Luzia, 
Vista Alegre e São Francisco; ● Equipe médica: uma 
médica da Rede (20 horas semanais) e uma da Estra-
tégia da Família (informou que nas quintas-feiras o 
médico dá suporte na Unidade Santa Luzia, que está 
sem médico.) ● Renovações de receitas - somente nas 
segundas-feiras à tarde;● consultas com os idosos: 
nas terças-feiras pela manhã feita pelo Agente de Saú-
de, não havendo necessidade do idoso comparecer na 
unidade. ● Agendamento de consultas - quartas-feiras 
a partir de 7h da manhã; consultas de urgência: após 
a triagem são encaminhadas para o médico, e quando 
diagnosticado que não é urgência, o paciente é agen-
dado para outro dia. (Ressaltou que o paciente não saí 
da Unidade sem o atendimento e nem sem a triagem); 
● População Total  dobro do que havia em 2013. (Res-
saltou a necessidade de ampliação da equipe que con-
tinua a mesma). Ressaltou que a reforma que ocorreu 
na Unidade há um ano melhorou bastante o atendi-
mento para os profissionais e para a população. ● Di-
ficuldades – destaques: ▪ Márcio falou do trabalho de 
conscientização da população feito todas as segundas-
feiras na Sala de Espera referente ao não compareci-
mento às consultas e exames e que, mesmo assim, as 
pessoas continuam faltando. ▪ Informou que estão 
atualizando o Cartão SUS para evitar que pessoas de 
outras áreas que não pertencem ao Grogotó façam 
consultas na Unidade. Apresentação UBS FUNCIONÁ-
RIOS (Anexo III): Apresentação feita pela Enfermeira 
chefe Lívia - Apresentou planilhas com os destaques: 
localização e abrangência de bairros – Funcionários, 
Nossa Senhora Aparecida, Floresta, Diniz I, Industrial, 
São Sebastião, Padre Cunha e das áreas descobertas: 
São Jorge, Centro e Ibiapaba.●Médicos de apoio: Dra. 
Maria José (em torno de 40 pacientes/semana) e Dr. 
Paulo Maia (em torno de 30 pacientes/semana); ● 
Agenda FAME – consultas de pediatria e ginecologia 
– agendamentos feitos no dia; ● Agenda da Unidade 
– sextas-feiras. Apresentação UBS SANTA CECÍLIA 
(Anexo IV): Apresentação feita pela enfermeiras Letí-

cia e Rafaela - Apresentou planilhas com os desta-
ques: ● Grupo de puericultura – reuniões todas as 
segundas terças-feiras do mês, 8h da manhã, no salão 
do bairro São Vicente. ● Grupo de idosos – reuniões 
todas as terceiras quintas-feiras do mês, no salão da 
igreja Santa Cecília; ressaltou que foi o grupo com 
maior adesão. ●Grupo Na Medida – composto pelo 
Educador Físico do NASF e pela Nutricionista; ● Grupo 
Anti Tabagismo “Viver Bem” – reuniões todas as se-
gundas-feiras à tarde no primeiro mês; no segundo 
mês reuniões de 15 em 15 dias e no terceiro mês a 
última reunião mensal com uma confraternização. 
Carmen ressaltou que as três unidades possuem um 
dia para agendar consultas eletivas e todos os pacien-
tes que passam pela triagem são acolhidos. Concluiu 
que, desde que todos estejam sendo acolhidos, não 
há porque mudar. Ressaltou que cada unidade tem 
que ter autonomia para determinar qual dia é o me-
lhor para estes agendamentos. Letícia esclareceu que 
a equipe da unidade vai até os bairros mais distantes 
para realizar os atendimentos. Otávio parabenizou o 
trabalho que as três unidades desenvolvem, mesmo 
com todas as dificuldades que enfrentam. Ressaltou o 
envolvimento das equipes que estão gerando produti-
vidade. Solicitou que explicassem melhor porque ocor-
re o fechamento das unidades no horário de almoço. 
Jhonatan, Agente Comunitário da UBS Funcionários, 
explicou que a função da Saúde da Família é educação 
e prevenção à saúde. Ressaltou que não se faz neces-
sário a unidade ficar aberta no horário de almoço por-
que não é pronto atendimento. Ressaltou que todas as 
três equipes apresentaram que trabalham com educa-
ção e prevenção à saúde. Explicou que quando o pa-
ciente está passando mal e é um caso de urgência/
emergência, o Agente de Saúde irá chamar o SAMU e 
encaminhá-lo para a porta de entrada correta. Ressal-
tou que no momento atual, se as portarias do Ministé-
rio da Saúde não mudarem, não há necessidade das 
unidades de saúde ficarem abertas no horário de 11h 
às 13h. Foi informado que a Unidade Santa Cecília du-
rante as campanhas de vacinação, fica aberta neste 
período e não aparece ninguém. Ressaltou que a uni-
dade ficando aberta no horário de almoço, implicará 
em prejudicar os outros trabalhos de prevenção e pro-
moção à saúde que já estão agendados. Sr. Vicente de 
Paula falou sobre o paciente ficar do lado de fora en-
quanto espera sua hora de atendimento. Rafaela ex-
plicou que, se ficar aberta no horário de 11h até 13h 
pode acontecer de chegar um paciente passando mal 
e ter somente um recepcionista na unidade. Disse que 
qualquer coisa que acontecer a este paciente será res-
ponsabilidade do médico e do enfermeiro que não es-
tavam na unidade de saúde. Jhonatan informou que 
as três unidades que apresentaram seu trabalho na-
quela reunião são de zona urbana. O paciente que 
mora longe não precisa chegar à unidade antes por-
que a equipe vai até os locais mais distantes. Explicou 
que trabalham com educação e prevenção e todas as 
unidades trabalham com agendamento, que é o crité-
rio que o Ministério da Saúde estabelece. Informou 
que a gestão se preocupou com as unidades que têm 
necessidade de ficarem abertas, que são da zona ru-
ral, e as mantém abertas de 8h às 16h. Viviane infor-
mou que na sua unidade foi alterado o horário de 
marcação de consulta para 13h e, mesmo sobrando 
ficha, a população continua chegando 5h da manhã 
para aguardar o agendamento. Carmen falou da sua 
preocupação da unidade ficar aberta sem o profissio-
nal responsável pelo paciente estar presente e que 
também tem preocupação com todo o material exis-
tente na unidade por causa de casos de roubo que já 
ocorreram antes. Rafaela explicou que cada unidade 
tem sua agenda de funcionamento e que não há fun-
cionários disponíveis para fazerem um possível reves-
sa mento, já que têm funções pré-agendadas para 
serem iniciadas as 13h. Otávio perguntou para os con-
selheiros se aquele assunto estava esclarecido e se 
havia alguma dúvida, e ninguém se manifestou. Falou 
da importância de se entender a realidade de cada 
unidade, que deve ser adaptável à cada unidade. Car-
men sugeriu que as reuniões dos Conselhos Locais 
sejam agendadas para o dia da reunião da Sala de 
Espera porque já está consolidado um número razoá-
vel de usuários para voltarem a resolver as pautas lo-
cais. Otávio solicitou que os representantes da Secre-
taria de Saúde respondam as perguntas que estão no 

Facebook. Disse que estão no canal aberto para haver 
esclarecimentos.  Júnior da Estação Minas informou 
foram feitos quarenta e quatro comentários, quinze 
compartilhamentos e três mil e duzentas e trinta pes-
soas assistiram o vídeo daquela reunião. Otávio ressal-
tou o alcance desse movimento que o Conselho está 
fazendo para a população e que gostariam que ela se 
fizesse mais presente nas reuniões. Falou que este é 
um caminho para valorizar e mostrar quem está traba-
lhando e para cobrar de quem não quer trabalhar. Car-
men parabenizou as equipes que se apresentaram. Sr. 
Vanderley fez uma denúncia sobre a situação dos ba-
nheiros da feira de sábado no bairro São Sebastião 
que estão sem asseio e sem condições de uso pelo 
cidadão. Pediu o apoio do Conselho de Saúde para que 
solicite às autoridades competentes que tomem as de-
vidas providências. Foi apresentado um vídeo com as 
imagens dos banheiros. Otávio falou que o Conselho 
de Saúde irá fazer uma notificação para a Vigilância 
Sanitária, para o Secretário de Saúde e para o chefe 
do Executivo para que sejam tomadas a providências 
cabíveis. Sugestão de Pauta para a próxima reunião: 
1.Apresentação dos Contratos das Unidades Hospita-
lares; 2. Relatório TCU. Nada mais havendo a tratar, o 
Presidente Otávio agradeceu a presença de todos e 
encerrou a reunião. Eu, Simone Silveira Discacciati, 
Agente Administrativo do CMS, redigi a presente ata. 
Barbacena, 19 de agosto de dois mil e dezenove.
 

 
Anexo I  
Termo de Contratualização nº 002/2017 Hospital Ibiapaba CEBAMS 

Termo de Contratualização nº 
002/2017

Hospital Ibiapaba CEBAMS
Apresentação ao Conselho Municipal de Saúde de Barbacena

15 de Julho de 2019
Tatiane Kely Alves Puiatti

 

Isis Mota de Faria
Coordenadora de Gestão de Contratos e Convênios

Advogada – OAB/MG 160.775

• Termo de Contratualização nº 002/2017. Celebrado entre o Município de Barbacena, através da Secretaria
Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS e o Centro Barbacenense de Assistência Médica e Social-
CEBAMS.

• Contrato assinado em 01 de janeiro de 2017, acompanhado do documento descritivo e do Plano Operativo
Assistencial POA.

• Legislação:

Leis Federais: 8.666/93; 8.080/90; 8.142/90.

Lei Complementar 141/2012.

Decreto Federal 7.508/2011.

Portaria MS/GM 3.410/2013 (Estabelece as diretrizes para a contratualização de hospitais no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) em consonância com a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP)).

Decretos Municipais 7.443/13; 7.871/15; 7.871/15 e 7892/2015.

 
Plano Operativo - Hospital Ibiapaba CEBAMS

• MAC 
• Pré-Fixada: Pagamento Fixo condicionado a avaliação das metas pela comissão;

• Procedimentos de média complexidade Ambulatorial;  
• Internações de média complexidade;
• Valor: R$241.618,83

• Pós-Fixada: Pagamento da produção apresentada nos sistemas de faturamento SIASUS e SIHD;
• Procedimentos de alta complexidade ambulatorial; Tomografia, Cateterismo e Quimioterapia
• Cirurgias cardiológicas;
• Cirurgias oncológicas; e
• UTI;
• Valor: R$1.087.155,45

• Incentivos:    
• IAC; e 
• Qualificação de UTI;
• Valor: R$218.780,77

• FAEC: Pagamento da produção apresentada nos sistemas de faturamento SIASUS e SIHD;

• Quimioterapia;  (Tipo específico)  
• Valor: R$3.420,00

Financiamento tripartite: Municipal, Estadual e Federal;

Federal

 
 

 
 

 

• Art. 57 Lei nº 8.666/93 - A duração dos contratos regidos por esta Lei
ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto
quanto aos relativos.

II - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que
poderão ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos
com vistas à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a
administração, limitada a sessenta meses.

• Atualmente conta com 05 termos aditivos.

Plano Operativo - Hospital Ibiapaba 
CEBAMS

• Incentivos:
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Municipal

• Comissão de Avaliação: Parcela PRÉ-FIXADA
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documento descritivo que compõe o contrato;

Plano Operativo - Hospital Ibiapaba 
CEBAMS

 
 

Anexo I  
Termo de Contratualização nº 002/2017 Hospital Ibiapaba CEBAMS 

Termo de Contratualização nº 
002/2017

Hospital Ibiapaba CEBAMS
Apresentação ao Conselho Municipal de Saúde de Barbacena

15 de Julho de 2019
Tatiane Kely Alves Puiatti

 

Isis Mota de Faria
Coordenadora de Gestão de Contratos e Convênios

Advogada – OAB/MG 160.775
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Parcela Quantitativa - METAS
Ambulatório

Descrição Qtd. Valor 
DIAGNÓSTICO EM LABORATÓRIO CLÍNICO  2222 7.396,77 
DIAGNÓSTICO POR ANATOMIA PATOLÓGICA E CITOPATOLOGIA  6 378,20 
DIAGNÓSTICO POR RADIOLOGIA 197 3.281,22 
DIAGNÓSTICO POR ULTRA-SONOGRAFIA 26 1.022,70 
MÉTODOS DIAGNÓSTICOS EM ESPECIALIDADES 346 1.980,70 
DIAGNÓSTICO E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS EM HEMOTERAPIA 23 391,92 
CONSULTAS/ATENDIMENTOS/ACOMPANHAMENTOS 2442 17.444,90 
FISIOTERAPIA 1264 6.593,36 
HEMOTERAPIA 8 64,72 
PEQUENA CIRURGIA E CIRURGIA DE PELE, CUTANEO E MUCOSA 2 35,62 
ANESTESIOLOGIA 1 22,27 

Total 6537 38.612,38 

Internações
Leito/Espec. Qtd. Valor 
CLÍNICA CIRÚRGICA 35 56.236,86 
CLÍNICA MÉDICA 147 138.730,68 
TRATAMENTO DE PACIENTES SOB CUIDADOS PROLONGADOS 2 3.908,91 

Total 184 198.876,45 

Parcela Qualitativa - METAS
METAS QUALITATIVAS 

INDICADOR META PESO
Taxa de Ocupação de Leitos 80,00% 5
Tempo média de permanência para leitos de clinica médica 7,59% 5
Tempo média de permanência para leitos cirúrgicos 5,98% 5
Taxa de Mortalidade Institucional 9,42% 5
Taxa de Ocupação de Leitos de UTI 85% 5
Densidade de incidência de infecção originada pelo uso cateter venoso central CVC 8,78% 5
Tempo de implantação de stent por hemodinâmica em até 06 horas da entrada do paciente no 
Hospital, nos pacientes com infarto agudo do miocárdio, que apresentem supra desnivelamento do 
segmento ST no Eletrocardiograma.

100% 8

Tempo entre diagnóstico e início do tratamento específico, conforme a legislação vigente; 60 dias - 100% 6

Percentual de cirurgias de mama e próstata realizadas em comparação à demanda cadastrada no 
SUSFACIL. 80% 6

Avaliar a satisfação dos usuários e dos acompanhantes > 80% 15
Realizar a gestão de leitos hospitalares de forma compartilhada com o complexo regulador do SUSFACIL 
e do SIMACRA com vistas à otimização da utilização da capacidade de oferta na rede assistencial de 
Barbacena.

100% 15

Dispor de ouvidoria e¹ou serviço de atendimento ao usuário - 10
Manter retaguarda para o melhor em casa - 10
TOTAL 100

Avaliação das Metas
40% dos valores Pré-Fixados e Incentivos estão condicionados ao cumprimento das metas Qualitativas e os outros 60%
condicionados ao cumprimento das metas Quantitativas;

O desempenho frente as metas deve ser analisado tendo por base a seguinte faixa paramétrica: 

Havendo a necessidade de desconto pelo
não cumprimento de metas, o mesmo deve ser
feito na próxima parcela de pagamento, Pré-Fixada,
a contar da data de apuração pela comissão.
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Anexo II 
UBS GROGOTÓ 

UBS RUBENS CRESPO  “Grogoto”

Nome Oficial: UBS RUBENS CRESPO
Endereço: R: Dr Jose Sete Pinheiro S/N Grogoto –
Barbacena
Bairro: Grogoto
Cidade: Barbacena
Estado: MG
Telefone: 32 3339-2139

 

 02 Médicas
 01 Enfermeiro / Aux. de Enfermagem
 06 Agentes Comunitário de Saúde
 06 Agentes de Endemias
 01 Farmacêutico/ Aux. de Farmácia
 01 Recepcionista
 01 Digitador
 NASF

Equipe

 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta

07:00
As
11:00

Gestantes Idoso Gestantes UBS 
Sta Luzia

Clinico

Almoço

13:00
As
17:00

Reunião
HAS/DM

Criança Clinico UBS 
Sta Luzia

Visita 
Domiciliar

Atendimento do medico

 

• Marcação de consultas:Toda Quarta feira 
07:00h 

• Atendimento Médico Mês de Julho293 
Consultas e 78 Urgência203 

Consultas 24 Urgências 

• População Cadastrada 

TOTAL DA POPULAÇÃO 3928  

Feminino   2135/Masculino 1793 TOTAL DE FAMILIAS 
CADASTRADAS 1255 

População Total 6500 

Área descoberta 

➢ PREDINHOS: Borda do Campo, Mantiqueira 
com 180 famílias cada e Vertentes com 280 
famílias. 

●Residencial Loschi, Sitio Tonholoz e Sitio 
Meneghim 

Área

 
➢ DIFICULDADES 

●  Fila de espera dos Exames 

● Consulta Especialistas( Otorrino, 
Ginecologista, urologista, especialista 
pediátrico)  

● Contra referencia 

➢ GRUPOS: 

● TABAGISMO 

● PSE – Programa Saúde na Escola 

● HAS/DM – Hipertensão Arteiral e Diabetes 
Mellitus (palestras,características da doença e 
medicação)  

 
● Transporte para áreas descobertas 

● Materiais Básicos para trabalhar 

● Controle da população dos Bairros 
Vizinhos  

● Dificuldade de cadastro da população 
dos predinhos  (ACS por predinhos) 

● Pacientes aderir ao tratamento  

● GESTANTES 

 

 

➢ PSE - CALENDARIO ANUAL – trabalho junto 
como NASF na Escola Orwaldo Fortini 

Plano de Ação PSE 2019 - As 12 ações do PSE 
são:  

1- Ações de combate ao mosquito Aedes 
Aegypti; 

2- Promoção das práticas corporais, da 
atividade física e do lazer nas escolas; 

3- Prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e 
outras drogas; 

4- Promoção da Cultura de Paz, Cidadania e 
Direitos Humanos; 

5- Prevenção das violências e dos acidentes; 

6- Identificação de educandos com possíveis 
sinais de agravos de doenças em eliminação; 

7- Promoção e Avaliação de Saúde bucal e 
aplicação tópica de flúor; 

8- Verificação e atualização da situação 
vacinal; 

9- Promoção da alimentação saudável e 
prevenção da obesidade infantil; 

10- Promoção da saúde auditiva e 
identificação de educandos com possíveis sinais de 
alteração; 

11- Direito sexual e reprodutivo e prevenção 
de IST/AIDS; 

12- Promoção da saúde ocular e identificação 
de educandos com possíveis sinais de alteração. 

 Sala de Espera 

 Preventivo 

20 Preventivos/mês 

Apoio da UBS Santa Luzia 

 Pré Natal 

 Cadastro→  Quinta feira 

 Consultas → Segunda e Quarta 

              36 Gestantes 

                       02 Outros bairros 

               03 Alto risco 

 Farmácia 

 1739 receitas atendidas  

no mês de Julho  

 Sala de  Vacina 

 15 Tipos de vacinas  

 Mês de julho 140 pessoas vacinadas 

• Ação Social – 1º de junho 

 

 
 

Anexo III 
UBS Funcionários 

 DIAGNÓSTICO LOCAL 

 End.: Praça Tompson Scafuto, s/ n° - 
Funcionários – Barbacena – MG 

 População estimada: aprox. 12.000 clientes 

 Equipes de ESF: 2 (duas) 

2 Médicos de ESF 

2 Médicos de Rede 

3 Médicas Ginecologistas (FAME) 

1 Médico Pediatra (FAME) 

1 Dentista 

1 Auxiliar de Saúde Bucal 

2 Enfermeiras de ESF 

2 Auxiliares de Enfermagem de ESF 

17 Agentes Comunitários de Saúde 

1 Recepcionista 

1 Digitador (Regulador) 

1 Auxiliar de Serviços Gerais 

1 Equipe de Apoio NASF 

 Extensão territorial em km²: 3,54 km² 

 Distância total: 7,45 km 

 Localização: Urbana 

 Distancia do centro da cidade: 1,35 km 

 Bairros localizados na área de 
responsabilidade: Funcionários, Nossa 
Senhora Aparecida, Floresta, Diniz I, 
Industrial, São Sebastião, Padre Cunha, São 
Jorge, Centro e Ibiapaba. 

 SALA 
de situação 
ESF I 

 Habitantes cadastrados: 3.438 

 Famílias cadastradas: 1.141 

 População feminina: 1.862 

 População masculina: 1.576 

 Hipertensos: 650 

 Diabéticos: 245 

 Tuberculose: 01 

 Hanseníase: 0 

 Gestantes: 26 

 Crianças – 0 a 9 anos: 320 

 Adolescentes – 10 a 19 anos: 394 

 Adultos – 20 a 59 anos: 1.937 

 Idosos - > 60 anos: 787 

 SALA 
de situação 
ESF II 

 Habitantes cadastrados: 1.965 

 Famílias cadastradas: 915 

 População feminina: 1.105 

 População masculina: 860 

 Hipertensos: 521 

 Diabéticos: 160 

 Tuberculose: 01 

 Hanseníase: 0 

 Gestantes: 13 

 Crianças – 0 a 9 anos: 137 

 Adolescentes – 10 a 19 anos: 190 

 Adultos – 20 a 59 anos: 1.013 

 Idosos - > 60 anos: 625 

 SALA 
de situação 
FARMÁCIA julho2018/julho2019 

 Atendimentos/ano: 31.162 pessoas 

 Unidade de medicamento/ano: 1.378.832  

 

 Média de atendimentos no mês: 2.596 

 Média de produtos ao mês: 114.902 

 Acompanhamento Farmacoterapêutico: 48 
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 Média de atendimentos no mês: 2.596 

 Média de produtos ao mês: 114.902 

 Acompanhamento Farmacoterapêutico: 48 

 

 
 
Agenda ESF I 

  Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
  

Drª 
Liliane 

Manhã Atendimento 
interno 

Atendimento 
interno 

Renovação 
de receitas 

Atendimento 
interno 

Atendimento 
interno 

Tarde Pré- natal Atendimento 
interno 

Atendimento 
interno 

Atendimento 
interno 

Atendimento 
domiciliar 

  
  

Lívia 
Manhã Atendimento 

interno 
Atendimento 

domiciliar 
Preventivo Resultado de 

exames 
Pré-natal 

Tarde Preventivo Atendimento 
interno 

Atendimento 
interno 

Pré-natal Atendimento 
interno 

 

Agenda ESF I 

  Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
  

Dr 
Guilherme 

Manhã Atendimento 
interno 

Renovação 
de receitas 

Atendimento 
interno 

Capacitação Pré-Natal 

Tarde Atendimento 
interno 

Atendimento 
domiciliar 

Capacitação Atendimento 
interno 

Atendimento 
interno 

  
  

Luana 
Manhã Preventivo Atendimento 

interno 
Pré-natal Visita 

domiciliar 
Atendimento 

interno 
Tarde Atendimento 

interno 
Preventivo Resultado de 

exames 
Atendimento 

interno 
Pré-Natal 

 

Agenda Rede FAME 

  Turno 2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ªfeira 
  

REDE 
Manhã   Dr. Paulo 

Maia 
  Dr Paulo 

Maia 
  

  

Tarde Drª Maria 
José 

Drª Maria 
José 

Drª Maria 
José 

Drª Maria 
José 

  

  
  

FAME 
Manhã Dr. Eurico 

(Pediatria) 
Drª Viviane 

(Ginecologia) 
Dr Eurico 

(Pediatria) 
Dr Eurico 

(Pediatria) 
  

Tarde     Drª Nádia 
(Ginecologia) 

 Drª Carla 
(Ginecologia) 

  

 

 
 

 
Processo de trabalho 

 Reunião Mensal de Equipe ESF 

 Reunião Mensal de Equipe UBS 

 Reunião Mensal de Matriciamento ESF/NASF 

 Reunião  Bimestral Matriciamento ESF/CAPS 

 Grupo HiperDia – Renovação de Receita 

 Grupo de Antropometria – Parceria Pastorais 
da Criança e Menor 

 Grupo de Tabagismo 

 Grupo de Gestante 

 Grupo de Alfabetização de Adultos e Idosos 
– HA/DM 

 Grupo de Fitoterapia Para Crianças e 
Adolescentes - Farmácia 

 Grupo de Atividade Física – NASF 

 Grupo Projeto ‘Na Medida’ – NASF 

 Salas de Espera 

 PSE – Programa Saúde na Escola  

 Grupo de Educação Permanente – ACS 

 Massoterapia - PICS 

 
Processode trabalho Demanda espontânea 

 Administração imunobiológico – Vacinação 

 Administração de medicamentos injetáveis 

 Realização de curativos 

 Retirada de pontos 

 Nebulização 

 Aferição de PA 

 Cadastro CNS 

 Avaliação antropométrica 

 Glicemia capilar 

 Teste Rápido – Hep B e C, Sífilis e HIV 

 Triagem 

 Dispensação de medicamentos 

 

 

 
 

ANEXO IV 

UBS SANTA CECILIA 

 
UBS SANTA CECÍLIA 

Enfermeiras Gestoras:  

Letícia  Zanela  e Raphaela  Moura  

Localização: R. Tenente Aloir  Amaral Nogueira, 200 

     Bairro Santa Cecília 

• População estimada: 12.000 

• Contato: 3339-2113 

Bairros: 

• Santa Cecília 

• Monsenhor Mário Quintão (Aguada) 

• Monte Mario 

• São Vicente de Paula 

• Savassi 

• Eucisa 

• São Cristovão  

• Retiro das Rosas 

Profissionais 

• Recepcionista:  Cristiane 

• Digitador: Felipe 

• Farmacêutico: Miguel 

• Auxiliar de Farmácia: Tatiana 

• Auxiliar de serviços gerais: Lena 

• Agente de Endemias: Gabriela 

NASF 

• Psicóloga: Elizângela 

• Fonoaudióloga: Juliane 

• Educadores físicos: Iara e Domingos 

• Nutricionista: Rita 

• Assistente social: Heloísa 

• Fisioterapeuta: Janaína  

Profissionais 

FAME 

• Ginecologista: Dra. Juliana Zimmermman 

• Pediatra: Dra. Maria Cristina 

• Profissionais 

                             EQUIPE I 

• Enfermeira: Raphaela Moura 

• ACS: Vanusa, Sandra, Mateus, Crislaine, 

SERVIÇOS 

➢ Acolhimento / Triagem 

➢ Atendimento Domiciliar   

➢ Vacinação 

➢ Assistência Farmacêutica 

➢ Consultas:   

➢  Enfermagem 
 

 
Isabel, Viviane, Ana Paula, João Gabriel. 

• Médica: Dra. Rafaela Neto 

• Téc.  de  enfermagem:  Thiago 

• Profissionais 

                       EQUIPE II 

• Enfermeira: Letícia Zanela 

• ACS: Marta, Aline, João Paulo, Vera, Ana 
Carolina, Michele, Dayane, Jéssica. 

• Médico: Dr. Guilherme Vale  

• Residente: Dr. Gabriel 

• Téc. de enfermagem: Lúcia 

➢  Médica  

➢  Odontológica 

➢  Ginecológica 

➢  Pediátrica 

CURATIVO  

Retirada de Pontos 

Administração de Medicação  

Atendimentos de Urgência 

Esterilização de material 

Preventivo 

Aferição e controle da Pressão Arterial 

Avaliação Antropométrica 

Atendimentos externo em Unidade de Apoio  - São 
Vicente 

 

SERVIÇOS 

Educação continuada 

Reunião de Matriciamento 

Sala de Espera 

Pré-natal 

Atendimento Domiciliar Puerperal e Neonatal 

Eventos comemorativos 

Teste Rápido – Testagem e aconselhamento: HIV, 
Hepatites B e C, Sífilis 

Grupos: 

Hiperdia 

Idosos 

Puericultura 

Gestante 

Anti-Tabagismo 

Na Medida 

Atividade Física: relaxamento, pilates, funcional 

Assistência Farmacêutica 

• Sala  de Situação Farmácia 

 Atendimento anual: 33.742 

Unidade de medicamentos: 1.525.918 

Média de produtos mensal: 127.160 

Média de atendimentos mensal: 2.812 

Aferição e controle da Pressão Arterial 

Atividade Física:  
relaxamento, pilates, funcional 

Teste Rápido – Testagem e aconselhamento: 
HIV, Hepatites B e C, Sífilis. 

Atendimentos de Urgência 

 

GRUPOS 

Grupo de Gestante 

Puericultura 

Grupo de Idosos 

Na  Medida 

Grupo de Anti-Tabagismo 

Saúde na Escola 

Capacitação - acadêmicas da FAME 

Eventos comemorativos 

Festa Junina 

Festa  de Natal  
Lar das Velhinhas 

Saúde na Praça 

Paletras mensais 

Outubro Rosa 

Novembro Azul 

Mural Mensal  
 
Sala de Espera 

Divulgação – 0 QUE É A ESTRATÉGIA DE SAÚDE 
DA FAMÍLIA 

 

 

Reunião Mensal 

Comemoramos a vida! 

Horta 

Pezinho de Morango 

Participação  PMAQ 

Apresentação  das Equipes 

 

 

 
 

 
Processo de trabalho 

 Reunião Mensal de Equipe ESF 

 Reunião Mensal de Equipe UBS 

 Reunião Mensal de Matriciamento ESF/NASF 

 Reunião  Bimestral Matriciamento ESF/CAPS 

 Grupo HiperDia – Renovação de Receita 

 Grupo de Antropometria – Parceria Pastorais 
da Criança e Menor 

 Grupo de Tabagismo 

 Grupo de Gestante 

 Grupo de Alfabetização de Adultos e Idosos 
– HA/DM 

 Grupo de Fitoterapia Para Crianças e 
Adolescentes - Farmácia 

 Grupo de Atividade Física – NASF 

 Grupo Projeto ‘Na Medida’ – NASF 

 Salas de Espera 

 PSE – Programa Saúde na Escola  

 Grupo de Educação Permanente – ACS 

 Massoterapia - PICS 

 
Processode trabalho Demanda espontânea 

 Administração imunobiológico – Vacinação 

 Administração de medicamentos injetáveis 

 Realização de curativos 

 Retirada de pontos 

 Nebulização 

 Aferição de PA 

 Cadastro CNS 

 Avaliação antropométrica 

 Glicemia capilar 

 Teste Rápido – Hep B e C, Sífilis e HIV 

 Triagem 

 Dispensação de medicamentos 
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