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  CONVÊNIO Nº 07/2022 
 

CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE E 
O INSTITUTO SANTÉ. 

 
CONVENENTE: MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, pessoa jurídica de 
direito público interno, com sede na Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, em Campo 

Alegre/SC, CEP: 89294-000, inscrito no CNPJ/MF sob nº 83.102.749/0001-77, neste ato 
representado, por sua Prefeita Municipal Sra. ALICE BAYERL GROSSKOPF, brasileira, agente 
político, inscrita no CPF/MF sob nº 527.854.599-20, residente e domiciliada em Campo 
Alegre/SC, e o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 01.941.360/0001-50, estabelecido na Rua Irª. Amália Gheller, nº 
22, Centro, neste ato representado por sua Gestora Sra. ROSANA EMÍLIA GREIPEL, inscrita no 
CPF/MF sob nº 710.628.749-00, brasileira, Secretária Municipal de Saúde. 
 
CONVENIADO: INSTITUTO SANTÉ, pessoa jurídica de direito privado, Entidade Filantrópica 
sem fins lucrativos, com sede na Av. Almirante Tamandaré, nº 94, Bairro Coqueiros, em 

Florianópolis/SC, inscrito no CNPJ/MF sob nº 08.776.971/0001-30, neste ato representado 
por seu presidente Sr. Tércio Egon Paulo Kasten, brasileiro, divorciado, farmacêutico 
bioquímico, inscrito no CPF/MF sob nº 081.735.089-68, residente na Rua Otto Boehm, nº 
357, Bairro América, em Joinville/SC. 

 

Os convenentes acima qualificados, ambos subordinados às normas da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021 (subsidiariamente), a 
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e conforme a autorização de Lei Municipal 
nº 5.022, de 12 de julho de 2022, mutuamente se outorgam as seguintes cláusulas do 
presente Convênio: 

 

CLÁUSULA I - OBJETO 
 
1.1. O objeto de presente Convênio é viabilizar o funcionamento e a manutenção dos 
serviços de saúde de Urgência e Emergência que deverá ser oferecido ininterruptamente 24 
(vinte e quatro) horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados, a serem prestados 
no imóvel desapropriado pelo Município, situado na Rua Pe. Luiz Gilg, nº 250, Centro, Campo 
Alegre/SC, afetado pelo Decreto Municipal nº 10.567, de 27 de junho de 2017 como Unidade 
Hospitalar. 
 
1.2. O CONVENIADO deverá executar atividades de assistência à saúde envolvendo 

atendimentos de Urgência e Emergência (adulto e pediátrico), inclusive acompanhamentos 
dos casos durante o período de atividade. 
 1.3. A definição de oferta, o fluxo de serviços e a pactuação de metas quanto à prestação 
dos serviços acima referidos constará do Plano Operativo para os Serviços Públicos de Saúde 
do Município, constante no ANEXO I (do Convênio), parte integrante do presente Convênio, 
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previamente aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde do Município de Campo 
Alegre/SC. 

 
CLÁUSULA II - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE 
 
2.1. Na execução do presente Convênio o CONVENENTE deverá observar as seguintes 
condições: 
a) realizar a transferência dos recursos financeiros previsto na Cláusula IV deste Convênio ao 
CONVENIADO; 

b) controlar, fiscalizar e avaliar as ações previstas neste Convênio; 
c) analisar os relatórios de prestação de contas do CONVENIADO; 
 

CLÁUSULA III - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIADO  
 
3.1. Na execução do presente Convênio o CONVENIADO deverá observar e cumprir as 
seguintes condições: 
 
3.1.1. O Serviço Público Municipal de Urgência e Emergência em Saúde funcionará 
ininterruptamente 24 (vinte e quatro) horas por dia, inclusive nos finais de semana e 

feriados, e executará atividades de assistência à saúde envolvendo atendimentos de 
Urgência e Emergência (adulto e pediátrico), inclusive acompanhamentos dos casos durante 
o período de atividade. 
 
3.1.2. O CONVENIADO, nos casos de natureza cirúrgica e de trauma, poderá prestar o 
primeiro atendimento, estabilização e investigação diagnóstica inicial, definindo a 
necessidade ou não de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade, 
para unidades credenciadas ao Sistema Único de Saúde - SUS e/ou para unidades 

credenciadas junto ao CONVENENTE. 
 

3.1.3. O serviço de pronto atendimento deverá funcionar na unidade hospitalar ora descrita 
no item 1.1 da Cláusula I, com uma área mínima de 300m2 (trezentos metros quadrados) 
devendo conter, no mínimo: 01 sala para recepção, 01 sala de espera com capacidade 
mínima para 15 pessoas, 01 sala para triagem, 01 sala para atendimento de emergência, 01 
consultório médico, 01 sala de procedimentos, 01 sala de enfermagem, 01 sala de exames, 
05 leitos de observação (sendo 02 masculinos, 02 femininos e 01 infantil, 01 sala de 
descanso médico, 01 sala de exames de raio-X, 01 sala administrativa, 01 banheiro adaptado 
para deficientes físicos; 01 copa; 01 rouparia; e 01 dispensário de medicamentos, admitindo-
se o serviço de copa e rouparia ser compartilhado ou terceirizado. 
 
3.1.4. O CONVENIADO deverá realizar os seguintes procedimentos para o cumprimento do 

serviço de pronto atendimento: 

a) Recepção do paciente; 
b) triagem de pacientes (verificação dos sinais vitais); 
b) consultas médicas de Urgência e Emergência adulto e pediátrica; 
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c) atendimento inicial as Urgências e Emergências odontológicas, e quando couber 
encaminhar para o serviço de referência do SUS, ou posterior encaminhamento aos serviços 
odontológicos do CONVENENTE; 
d) imobilização provisória, tala gessada, curativos, suturas, pequenas cirurgias, nebulização, 
aplicação Intramuscular (IM) e Endovenosa (EV); 
e) realizar procedimento de observação até 12 (doze) horas, devendo neste período estar 
incluso: tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer; assistência nutricional; 
tratamento farmacoterapêutico necessário, de acordo com a padronização da Unidade, 
RENAME e REMUME, Federal e Municipal, respectivamente, seguindo a legislação vigente do 

Sistema Único de Saúde - SUS; cuidados e procedimentos assistenciais necessários ao 
paciente; direito a acompanhante durante o período da observação, conforme regras 
estabelecidas devido às condições especiais do usuário (as normas que estabelece o direito à 
presença de acompanhante estão previstas na legislação que regulamenta o SUS). Após as 
12 (doze) horas de observação com realização de exames e terapêutica, caso o diagnóstico 
não tenha sido elucidado ou a queixa resolvida, o paciente deverá ser encaminhado para 
internação nos serviços hospitalares no Hospital local ou em Hospitais referenciados pelo  
contato prévio (via telefone/SISREG), sendo o transporte básico de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Alegre/SC (devendo ser contatado o 
telefone de plantão disponibilizado) e em casos de média e alta complexidade deverá ser 

contatado o SAMU via telefone, no que couber. 
f) exames de Raio-X; 
g) exames laboratoriais de emergência; 
h) exame de eletrocardiograma; 
i) demais procedimentos médicos necessários para o atendimento de Urgência e 
Emergência, de acordo com as características do pronto atendimento e necessidades do 
paciente. 
 

3.1.5. O CONVENIADO ainda deverá realizar os seguintes serviços para o cumprimento do 
presente Convênio: 

a) Serviços de Controle de acessos e fluxos nas 24 (vinte e quatro) horas, finais de semana, 
feriados e férias coletivas; 
b) Serviço de Nutrição, com a disponibilização de refeições aos usuários que estiverem nos 
leitos de observação; 
c) Serviço de Higienização necessários ao desempenho das atividades inerentes ao serviço a 
ser prestado; 
d) Serviços de Rouparia e Lavanderia necessários ao desempenho das atividades do pronto 
atendimento; 
e) Serviço de manutenção: preventiva e corretiva dos equipamentos médicos hospitalares, 
bem como, manutenção predial, hidráulica e elétrica;  
f) Reposição de material permanente (mobiliário hospitalar e equipamentos), conforme 

necessário; 

g) Aquisição de medicamentos e materiais de consumo necessários ao desenvolvimento da 
atividade no pronto atendimento (utilizados na unidade); 
h) Armazenamento, controle sistemático e dispensação de medicamentos básicos oferecidos 
pelo CONVENENTE, destinados aos usuários (para continuidade do tratamento fora da 
unidade de Pronto Atendimento); 
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i) Fornecimento de gases medicinais; 
j) Manter as categorias profissionais necessárias para operacionalização dos serviços do 
pronto atendimento; 
k) Coleta e destinação de resíduos hospitalares gerados no pronto atendimento; 
l) Manter em dia todo o custo mensal com energia elétrica, água, luz, telefone, sistemas de 
informática, e outras despesas necessárias para o bom funcionamento da unidade; 
m) Responsabilizar-se pelo serviço de agência transfusional, podendo ser terceirizado 
(subconveniado). 
 

3.1.6. O CONVENIADO deverá ainda atender o Plano Operativo (ANEXO I, do Convênio), sob 
pena de descumprimento do presente Convênio. 
 
3.1.7. Deverão estar à disposição dos serviços de Urgência e Emergência equipe mínima, 
conforme previsto no item 7 do Plano Operativo - ANEXO I, do Convênio. 
 
3.1.8. O CONVENIADO deverá colocar à disposição os seguintes materiais e equipamentos 
mínimos para o funcionamento/execução dos serviços de Urgência e Emergência a serem 
prestados, conforme previsto no item 8 do Plano Operativo - ANEXO I, do Convênio. 
3.1.8.1 O CONVENIADO se compromete a manter em bom estado de conservação todos os 

equipamentos repassados pelo CONVENENTE, e aqueles adquiridos por recursos repassados 
por terceiros, se comprometendo de avisar qualquer perca, extravio ou avaria, e ainda ao 
final do Convênio e concessão devolver todos os equipamentos mediante recibo, antecipado 
de vistoria, se responsabilizando pela falta ou extravio de qualquer equipamento. 

 
3.1.9. O CONVENIADO deverá ainda dispor dos materiais de consumo hospitalares mínimos 
para o funcionamento da unidade, conforme previsto no item 9 do Plano Operativo - ANEXO 
I, do  presente Convênio. 

 
3.1.10. O CONVENIADO deverá também dispor dos medicamentos hospitalares mínimos 

para o funcionamento da unidade, conforme previsto no item 10 do Plano Operativo - 
ANEXO I, do Convênio.   

 
3.1.11. O CONVENIADO poderá realizar subcontratação de pessoal (clínicas médicas/serviços 
médicos), bem como serviços de exames laboratoriais, serviços gerais, manutenção e 
copa/cozinha/lavanderia. 
 
3.1.12. Os recursos humanos disponibilizados pelo CONVENIADO deverão ser qualificados, 
com habilitação técnica e legal, com registro no respectivo Conselho de Classe, quando for o 
caso, com quantitativo compatível para o perfil da unidade e os serviços a serem prestados, 
e deverá ainda obedecer às normas legais, em especial da Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), do Ministério da Saúde (MS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), assim 

como as Resoluções dos Conselhos Profissionais, não se responsabilizando o CONVENENTE 
por qualquer inadimplemento perante a equipe de trabalho, acidente, responsabilidade civil, 
trabalhista ou penal inerente aos serviços. 
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3.1.13. O CONVENIADO deverá providenciar as licenças pertinentes ao pleno e legal 
funcionamento da atividade hospitalar, bem como firmar Convênios com o SUS. 
 
3.1.14. Durante o período de férias coletivas, feriados e pontos facultativos do Município de 
Campo Alegre/SC, o CONVENIADO fica obrigado a atender toda a demanda de atendimentos 
médicos.  
 
3.1.15. O CONVENIADO deverá apresentar até o vigésimo quinto dia de cada mês a escala de 
plantão médico 24 (vinte quatro) horas referente ao mês subsequente. 

 

CLÁUSULA IV - VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
4.1. O valor total do Convênio é de R$ 2.905.948,56 (dois milhões, novecentos e cinco mil, 
novecentos e quarenta e oito reais, cinquenta e seis centavos), repassados pelos serviços a 
serem prestados pelo CONVENIADO da seguinte forma: 
4.1.1.  valor fixo mensal de R$ 238.583,63 (duzentos e trinta e oito mil, quinhentos e oitenta 
e três reais, sessenta e três centavos); 
4.1.2. valor variável mensal de R$ 3.578,75 (três mil, quinhentos e setenta e oito reais, 
setenta e cinco centavos), que será pago no mês subsequente ao término de cada trimestre 
conforme avaliação das Metas Qualitativas, conforme item 2.2 do Plano Operativo, Anexo I 
do presente Convênio.  
 
4.2. O repasse mensal deverá ocorrer até o 28º (vigésimo) dia de cada mês, a serem 
desempenhada pelo CONVENIADO. 
 
4.3. Em caso de impontualidade no pagamento acima referido os créditos serão corrigidos, 
desde a data final do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 
pagamento, pelo Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M/FGV). 
 
4.4. A vigência do Convênio será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o limite de 

60 (sessenta) meses, conforme prevê a lei de licitações. 
 
4.5. O repasse do item 4.1 condiciona-se à apresentação de Certidão Negativa de Débitos 
Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certificado de 
Regularidade do FGTS. 
 
4.6. O CONVENIADO fica obrigado a apresentar a competente prestação de contas 
mensalmente, devendo observar as regras estabelecidas pela Instrução Normativa IN. TC nº 
014/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.  
  

4.7. São de inteira responsabilidade do CONVENIADO, todos os encargos tributários, 
trabalhistas, previdenciários e comerciais resultantes do Convênio e de sua execução, com 
inteira exclusão de qualquer responsabilidade do CONVENENTE, sendo vedado qualquer tipo 
de reembolso. 
 

CLÁUSULA V - REAJUSTAMENTO DE PREÇO 
 



GABINETE DA PREFEITA 

6 
 

5.1. O reajustamento de preços dar-se-á anualmente, de ofício, por termo aditivo assentada 
no verso do presente instrumento, na data-base (data do dia e mês da assinatura do 
Convênio), pela aplicação do Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M/FGV).  
 

CLÁUSULA VI - PRAZOS DE EXECUÇÃO E SUA PRORROGAÇÃO  
 
6.1. O termo inicial de execução dos serviços será a partir da assinatura do presente 
Convênio. 
 

6.2. Considerando que se trata de serviço público contínuo e essencial, não se admite 
suspensão do prazo de execução.  
 
6.3. O presente Convênio se encerra definitivamente em 31 de julho de 2027. 
6.3.1. O Contrato de Convênio será de 01 (zero um) ano, podendo ser prorrogado por prazo 
igual a 01 (zero um) ano sucessivas vezes, até o limite de 05 (cinco um) anos de vigência total 
do Convênio. 
 

CLÁUSULA VII - CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO 
 

7.1. As despesas originadas pelas obrigações oriundas deste Convênio correrão por conta da 
rubrica:  
Fundo Municipal de Saúde – Ação 22.003 – Manutenção das Atividades de Assistência 
Hospitalar e Ambulatorial – Projeto/Atividade 1.022 – Dotação Orçamentária nº 25 – 
3.3.50.43.00.00.00.00 – Subvenções Sociais – Fonte de Recurso 0.1.02.0099 – Receitas de 
Impostos e Transferências de Impostos – Saúde. 
 

CLÁUSULA VIII - RESPONSABILIDADE EM CASO DE INADIMPLEMENTO 
 
8.1. Em caso de inadimplemento das obrigações por parte do CONVENIADO, constante deste 

instrumento, fica autorizado o CONVENENTE a aplicar em cada caso, as sanções previstas 
nos arts. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993, e alterações posteriores, quais sejam: 
 
a) Advertência; 
b) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar, bem como de celebrar 
qualquer tipo contrato administrativo, ou parcerias com a Administração Pública, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar e/ou contratar, bem como celebrar qualquer tipo 
de contrato administrativo e/ou parcerias com a Administração Pública, enquanto perdurem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida desde que ressarcida a 

administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada 

com base na alínea anterior; 
d) Multa a ser cobrada segundo os seguintes critérios: 
I. Pelo descumprimento de qualquer cláusula do Convênio, referente a execução do objeto, 
multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 10% (dez por cento) do valor mensal 
repassado; 
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II. Pela rescisão do presente Convênio por culpa do CONVENIADO, multa de 10% (dez por 
cento) sobre o valor mensal do repasse; 
  
8.2. Em caso de reincidência de falta menos grave ou mesmo do cometimento de falta grave, 
fica o CONVENIADO sujeito a aplicação de pena de multa equivalente à 20,00% (vinte por 
cento) do valor mensal repassado, sem prejuízo da rescisão do Convênio, a critério e por 
decisão fundamentada do CONVENENTE.  
8.2.1. Considera-se falta grave, para os fins deste Convênio, aquela em que o CONVENIADO 
deixa de prestar um serviço que lhe cabia, ou prestá-lo de forma desidiosa, de forma a trazer 

prejuízo ao CONVENENTE ou a terceiro.  
8.3. A imposição das penalidades será proporcional a gravidade do fato que a motivar, 
consideradas as circunstancias objetivas do caso, e dela será promovida a notificação do 
CONVENIADO; 
 
8.4. É garantido ao CONVENIADO, na aplicação de qualquer penalidade, o exercício de 
contraditório e ampla defesa, todavia, é lícito ao CONVENENTE assegurar tais direitos 
instrumentais após decisão recorrida ou mesmo após medida de cautela que determine 
suspensão de Convênio, dos respectivos repasses e de retenção de créditos, caso em que, se 
houver reconsideração ou reforma da decisão, assegurar-se-á ao CONVENIADO o status quo 

ante. 
8.4.1. Caberá recurso em face da decisão que aplicar ao CONVENIADO quaisquer das 
sanções indicadas nesta cláusula, no prazo de 05 (zero cinco) dias úteis, contados a partir do 
recebimento da ciência da parte. 
 
8.5. A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não suprime o direito 
do CONVENENTE de exigir indenização integral pelos prejuízos que o fato gerador da 
penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, 

independentemente das responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato. 
 

CLÁUSULA IX - FISCALIZAÇÃO DO CONVÊNIO 
 
9.1. A execução do Convênio deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo segundo 
CONVENENTE (Gestor do Fundo Municipal de Saúde), que designará Comissão de 
Fiscalização por meio de Portaria, ficando denominada como “Fiscalizadora de Convênio”, 
permitida eventualmente a contratação de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de 
informações pertinentes a essa atribuição.  
 
9.2. A Comissão Fiscalizadora do Convênio anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do Convênio, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas ou defeitos observados, inclusive com a notificação do CONVENIADO 

para que repare, corrija, remova, reconstrua ou substitua, às suas expensas, no total ou em 

parte, o objeto do Convênio em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução.  
 
9.3. A Comissão Fiscalizadora do Convênio lavrará, em favor do CONVENIADO, mensalmente, 
o Relatório de Serviços, onde cumprirá o disposto no item anterior, dando por recebido o 
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objeto referente ao mês em curso, dispensado o recebimento provisório, recomendando: (I) 
o pagamento sem restrições, (II) o pagamento ante a anotação de restrições e o posterior 
saneamento das mesmas ou (III) o não pagamento até que as restrições apontadas sejam 
corrigidas.  
 
9.4. O CONVENIADO deverá indicar ao CONVENENTE expressamente, desde o início da etapa 
de execução dos serviços, um preposto que exerça suas atribuições no local da prestação 
dos serviços, para representá-lo na execução do Convênio.  
 

9.5. O CONVENIADO é obrigado a demonstrar, mensalmente, o cumprimento das obrigações 
de caráter trabalhista, previdenciário, fiscal e comercial resultantes da execução do 
Convênio. 
 

CLÁUSULA X - MODIFICAÇÃO, RESCISÃO E DISTRATO 
 
10.1. Os casos que autorizam a modificação do Convênio são aqueles previstos na norma 
legal competente, em especial o art. 65 da Lei Federal nº 8.666/1993, e as pertinentes da Lei 
Federal nº 14.133/2021.  
 

10.2. A modificação unilateral dar-se-á por Decreto, do qual será notificado o CONVENIADO, 
sendo vedada a modificação do Convênio unilateral que comprometa a equação econômica-
financeira pactuada inicialmente.  
 
10.3. Os casos que autorizam a rescisão do Convênio são aqueles previstos na norma legal 
competente (art. 78 da Lei Federal nº 8.666/1993, e as pertinentes da Lei Federal nº 
14.133/2021).  
 

10.4. A rescisão unilateral dar-se-á por Decreto, do qual será notificado o CONVENIADO, 
sendo obrigatória ao CONVENENTE indenizar pelo que este houver executado até a data em 

que for determinada a rescisão, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, 
salvo se restar multa ou prejuízo causado pelo CONVENIADO a apurar, caso em que 
eventuais pagamentos serão feitos somente após a devida compensação. 
 
10.5. O distrato, ou rescisão amigável, operar-se por termo bilateral.  
 
10.6. Poderá o CONVENIADO rescindir unilateralmente o presente CONVÊNIO, sem justo 
motivo, mediante notificação prévia de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da 
notificação ao CONVENENTE. 
 
10.7. O atraso dos repasses dos valores previstos na Cláusula III, por mais de 30 (trinta) dias, 

representa falta grave, podendo o CONVENIADO justificar a rescisão motivada, mediante a 

notificação do CONVENENTE, com antecedência de 15 (quinze) dias. 

 
CLÁUSULA XI - NORMAS APLICÁVEIS 
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11.1. São aplicáveis à execução deste Convênio as normas constitucionais, legais, 
regulamentares e hierárquicas pertinentes, entre as quais se destacam a Lei Federal nº 
8.080/1990, a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal 14.133/2021, a Portaria GM/MS nº 
358/2006, a Portaria GM/MS nº 1.034/2010, sendo que os casos omissos se aplicam as 
normas regulamentares e hierárquicas da Secretaria Municipal de Administração, Secretaria 
Municipal de Saúde e do Gabinete da Prefeita do Município de Campo Alegre/SC.  
 

CLÁUSULA XII - FORO LEGAL 
 

12.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Bento do Sul/SC, e da Circunscrição Federal de 
Joinville/SC para dirimir, respectivamente na Justiça Comum e na Justiça Federal, toda e 
qualquer questão judicializada oriunda deste Convênio.  
E, por estarem as partes de pleno acordo com o aqui disposto, assinam o presente termo, 
em 03 (zero três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 
 

Campo Alegre/SC, 29 de julho de 2022. 

 
MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE 

ALICE BAYERL GROSSKOPF 
Prefeita Municipal  

Convenente 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ROSANA EMILIA GREIPEL  
Gestora do Fundo 

Convenente 

 
INSTITUTO SANTÉ 

Tércio Egon Paulo Kasten 
Presidente 

Conveniado 

 
TESTEMUNHAS 

 
Nome: VANESSA APARECIDA MAIEWSKI LEITE 
CPF/MF nº 038.343.999-06 

 
Nome: ALAOR HANSEN 
CPF/MF nº 684.450.249-49 
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MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE ESTADO DE SANTA CATARINA 

Secretaria Municipal de Saúde 
 

ANEXO I 

 

PLANO OPERATIVO ANUAL (POA) 
 

O Plano Operativo Anual (POA) é parte integrante do Convênio de Assistência à 

Saúde, firmado entre o Município de Campo Alegre/SC, por meio do Fundo Municipal de 

Saúde e o Instituto Santé, com o objetivo de definir oferta e o fluxo dos serviços, as metas e 

recursos financeiros.  O POA apresenta elementos que demonstram a utilização da 

capacidade instalada necessária ao cumprimento do objeto do contrato/prestação de 

serviço junto ao Hospital São Luiz.  

 

1. ATENÇÃO A SAÚDE 

1.1. Atendimentos de urgência e emergência 

O Serviço Público Municipal de Urgência e Emergência em Saúde, no Município 

de Campo Alegre/SC, funcionará ininterruptamente 24 (vinte e quatro) horas por dia, 

inclusive nos finais de semana, feriados e pontos facultativos executando atividades de 

assistência à saúde envolvendo atendimentos de urgência e emergência adulto e pediátrico, 

que serão prestados no imóvel desapropriado pelo Município, localizado na Rua Padre Luiz 

Gilg, nº 250, Centro, Município de Campo Alegre/SC, afetado pelo Decreto Municipal nº 

10.567 de 27 de junho de 2017, como Unidade Hospitalar. 

No quadro abaixo constam os procedimentos e parâmetros contratados para 

execução dos atendimentos de Urgência e Emergência: 

PROCEDIMENTOS PARÂMETRO MENSAL 

Consulta médica 900 

Observação até 12 horas 350 

Eletrocardiograma 45 

Exames radiológicos 200 

Aplicação IM 400 

Imobilização provisória 30 

Sutura 30 

Pequenas cirurgias 15 

Curativos 100 

Triagem (verificação de pressão arterial e 
temperatura para encaminhamento médico) 

900 
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Para execução dos serviços assistenciais pactuados acima é de total 

responsabilidade do Conveniado a disponibilização de médico clínico 24 (vinte e quatro) 

horas, e equipe técnica. 

2. JUSTIFICATIVA E METODOLOGIA DE VALORES A SER REPASSADOS 

2.1. Valor fixo mensal 

O valor fixo mensal no montante de R$ 238.583,63 (duzentos e trinta e oito mil, 

quinhentos e oitenta e três reais, sessenta e três centavos) foi obtido a partir do valor do 

Convênio nº 01/2017 corrigido pelo IGP-M. 

E para verificar se o valor encontrado suporta as despesas mensais, foram 

utilizadas as informações da folha de pagamento do Instituto Santé – Hospital São Luiz 

referente ao mês de abril/2022, considerando a equipe mínima que deverá estar à 

disposição do serviço.  

Essas informações serviram de parâmetros para concluir que o valor mensal de 

desembolso proposto atende as necessidades do prestador de serviços para manutenção 

dos serviços de saúde de urgência e emergência junto ao Hospital São Luiz. 

Descrição da Despesa Valor (R$) 

Remuneração mensal, provisionamento de férias e 13º Salário, INSS 
patronal, PIS - Enfermeiro, Técnico em enfermagem, Técnico em 
radiologia, Farmacêutico, Enfermeiro Coordenador, Auxiliar 
Administrativo, Serviços gerais/higienização, Serviços de manutenção e 
Copeiro. 

R$ 79.052,23 

Plantão Médico e Coordenação do Plantão. R$ 110.000,00 

Demais despesas com a manutenção dos serviços. R$ 48.788,40 

TOTAL R$ 238.583,63 

  

2.2. Valor variável - Metas qualitativas 

A implantação das metas qualitativas corresponde aos compromissos de 

aperfeiçoamento da qualidade da assistência e da gestão, pactuados entre a Unidade 

Hospitalar e o Município, que será avaliada conforme indicadores, metas, fontes de 

informação e financiado conforme recursos descritos adiante.  

O que se busca com a implantação das Metas Qualitativas é qualificar o 

atendimento, seguindo inclusive a Política Nacional de Humanização, visando o maior índice 

de resolutividade e consequentemente a satisfação dos usuários do serviço. 

As metas qualitativas serão avaliadas trimestralmente. 

 

2.2.1. Financiamento 

2.2.1.1. O Conveniado fará jus ao repasse proporcional ao número de pontos 

alcançado na avaliação, conforme descrito no item 2.2.4.1. Da pontuação obtida e valor 

variável a ser repassado, deste POA. 

O Teto Financeiro corresponde a 1,5% (um vírgula cinquenta por cento) mês 

sobre o valor da parcela fixa. 
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2.2.2. Do repasse 

O repasse ocorrerá juntamente com o valor fixo, no mês subsequente ao 

fechamento do trimestre, após avaliação do cumprimento das metas. 

Os valores referentes a parcela variável deverão compor a prestação de contas. 

 

2.2.3. Da aplicação do recurso  

Os recursos deverão ser destinados a manutenção do pronto atendimento, 

aquisição de equipamentos e/ou capacitação dos profissionais que atuam no serviço. 

 

2.2.4. Dos indicadores 

Os indicadores para avaliar as Metas Qualitativas deverão observar o método de 

triagem de pacientes que os classifica de acordo com a gravidade do seu quadro clínico 

utilizado pela Unidade Hospitalar e/ou outros indicadores estabelecidos pelo Município. 

Indicadores, metas, formas de informação e pontuação máxima serão 

regulamentados por Decreto do Executivo, que estabelecerá inclusive quais informações 

deverão ser encaminhadas à Comissão de Avaliação de Metas Qualitativas. 

As Metas Qualitativas serão avaliadas por Comissão designada para esse fim, 

cuja composição será a seguinte: 

a) 01 (um) representante dos Serviços de Controle, Avaliação e Auditoria da 

Secretaria Municipal de Saúde; 

b) 01 (um) representante da área de Enfermagem/Médica da Secretaria 

Municipal de Saúde; e 

c) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Saúde; 

O Conveniado deverá designar um represente que fará a apresentação dos dados 

para a Comissão de Avaliação de Metas Qualitativas. 

Após análise a Comissão deverá emitir parecer sobre a pontuação atingida no 

período apontando inclusive o valor devido.  

 

2.2.4.1.  Da pontuação obtida e valor variável a ser repassado 

a) Obtendo pontuação de 90 a 100: corresponderá a um repasse de 100% (cem 

porcento) do Teto Financeiro; 

b) Obtendo pontuação de 80 a 89: corresponderá a um repasse de 90% (noventa 

porcento) do Teto Financeiro; 

c) Obtendo pontuação de 70 a 79: corresponderá a um repasse de 80% (oitenta 

porcento) do Teto Financeiro; e 

d) Quando o cumprimento for inferior a 70% (setenta porcento) das metas 

qualitativas pactuadas não haverá repasse. 

 

3. PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS 

3.1. Política Nacional de Humanização – HUMANIZASUS – ampliação e 

manutenção da política de humanização 
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a) Atender os usuários com dignidade e respeito, de forma universal e igualitária, 

mantendo sempre a qualidade na prestação dos serviços pactuados, conforme as diretrizes 

da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, aprimorando-se neste 

sentido; 

b) Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços 

oferecidos; 

c) Acolhimento: com uma escuta qualificada é possível garantir o acesso 

oportuno dos usuários ao atendimento necessário e qualificado, pois assegura que todos 

sejam atendidos com prioridades a partir da avaliação de vulnerabilidade, gravidade e risco; 

d) Dispor de áreas com maior conforto durante a espera pelo atendimento;  

e) Visita aberta aos leitos de observação: o objetivo é ampliar o acesso dos 

visitantes aos leitos de observação, de forma a garantir o elo entre o paciente e seus 

familiares, ou rede social. As visitas deverão estar liberadas diariamente, no horário em que 

a unidade hospitalar definir e de no mínimo duas horas por dia;  

f) Capacitação continuada sobre atendimento humanizado; 

g) Implantar e manter serviço de atendimento ao usuário (Ouvidoria) ativo, afim 

de elucidar as dúvidas ou necessidades dos usuários. 

 

4. POLÍTICA DE MEDICAMENTOS 

a) Promover o uso racional de medicamentos, destacando a adoção de 

medicamentos genéricos; 

b) Desenvolver continuamente programa educativo quanto ao consumo de 

medicamentos; e 

c) Garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, mediante o 

desenvolvimento da capacidade administrativa de imposição do cumprimento das normas 

sanitárias, organizadas no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. 

 

5. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

a) Elaborar e atualizar protocolos clínico-nutricionais e cardápios para as 

patologias que necessitam de terapia nutricional mais frequentes no hospital, diferenciados 

para as fases do ciclo da vida, por exemplo, crianças, adultos e idosos; 

b) Avaliar e acompanhar o estado nutricional dos pacientes em observação e 

orientar a dieta para alta hospitalar ou tratamento ambulatorial; 

c) Acompanhar a implantação e o monitoramento dos procedimentos 

relacionados à preparação de dietas enterais e alimentação infantil (lactário hospitalar), de 

acordo com as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

d) Capacitar continuadamente os profissionais que trabalham na área de 

alimentação e nutrição, e promover rotinas de apresentação de discussões sobre o tema e 

estudos de caso com equipes multidisciplinares. 

 

6. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 
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Desenvolver programa de educação permanente para os trabalhadores do 

Pronto Atendimento visando o desenvolvimento profissional e o fortalecimento do trabalho 

multiprofissional, a redução de segmentação do trabalho e a implantação do cuidado 

integral ao paciente. 

O Conveniado deverá disponibilizar a infraestrutura necessária à realização das 

atividades previstas neste Plano Operativo a seguir discriminados, garantindo, inclusive, 

número suficiente de funcionários para manter a capacidade plena do serviço e a qualidade 

do atendimento. 
 

7. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 

7.1. Equipe assistencial: 

 

Categoria profissional Plantão Diurno Plantão Noturno Sobreaviso 

Médico Clínico Geral 01 01 0 

Enfermeiro 01 01 0 

Técnico em 
Enfermagem 

01 01 01* 

Técnico em Radiologia 01 00 01** 

 

*01 (um) Técnico em Enfermagem para acompanhar transferência de pacientes, 

quando o transporte for realizado com veículo ambulância do Convenente; 

**01 (um) Técnico em Radiologia para sobreaviso no plantão noturno, finais de 

semana e feriados. 
  

7.2. Equipe administrativa: 

 

Profissional Carga horária diária Serviço diurno 

Farmacêutico 08 X 

Enfermeiro Coordenador 08 X 

Diretor Administrativo 08 X 

Auxiliar Administrativo 08 X 

Serviços Gerais/Higienização 08 X 

Serviço de Manutenção 08 X 

Copeiro 08 X 

 

8. DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS/ESTRUTURA PARA O FUNCIONAMENTO 

DO PRONTO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 

Para funcionamento dos serviços o Conveniado deverá dispor de no mínimo:  
 

Nº Equipamento/estrutura Quantidade 

1 Ambulatório adulto 1 

2 Ambulatório pediátrico 1 

3 Aparelho de glicemia 2 

4 Aparelho de Raio X 1 
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5 Aparelho telefônico 3 

6 Aspirador cirúrgico 1 

7 Bisturi elétrico 2 

8 Bomba de infusão 1 

9 Cadeira de rodas 5 

10 Cama hospitalar com rodízios 4 

11 Carrinho de emergência 1 

12 Cilindro de oxigênio 2 

13 Colete de chumbo 1 

14 Comadre 8 

15 Cuba rim 10 

16 Desfibrilador 1 

17 Eletrocardiógrafo 2 

18 Escada com 02 degraus 8 

19 Esfigmomanômetro 6 

20 Estetoscópio 2 

21 Gerador de energia 1 

22 Kit para traqueostomia adulto e pediátrico 3 

23 Linha telefônica 1 com 3 ramais 

24 Lixeiras 20 

25 Maca com rodízios 6 

26 Mesa ginecológica 1 

27 Mesa metálica para medicamentos com rodízio 5 

28 Microcomputador completo 3 

29 Negatoscópio 2 

30 Oxímetro adulto e pediátrico 3 

31 Papagaio 8 

32 Poltrona para observação 5 

33 Porta braço de metal - braçadeira para injeção 4 

34 Refrigerador 1 

35 Revelador de Raio X 1 

36 Saídas de ar comprimido 8 

37 Saídas de oxigênio 8 

 

9. DOS INSUMOS/MATERIAIS DE CONSUMO PARA O FUNCIONAMENTO DO 

PRONTO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 

Para funcionamento dos serviços o Conveniado deverá dispor de no mínimo:  
 

Nº Insumos/Material de Consumo 

1 Abaixador de língua 

2 Agulha 40x12; 25x7; 13x4,5 

3 Agulha raqui espinhal nº 22 

4 Abocath nº 14, 16, 18, 20, 22 e 24 

5 Álcool líquido 70% 

6 Álcool gel 70% 
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7 Algodão hidrófilo 

8 Atadura de algodão nº 10, 15 e 20 

9 Atadura de crepom nº 06, 10, 15 e 20 

10 Bolsa coletora de urina 

11 Cateter tipo óculos 

12 Hastes flexíveis 

13 Compressa cirúrgica 30x45 

14 Compressa de gaze 10x10 

15 Dreno para tórax nº 34 e 36 

16 Dreno para penrose nº 01 e 02 

17 Eletrodos para eletrocardiograma 

18 Equipo macrogotas 

19 Equipo duas vias 

20 Equipo para bomba de infusão 

21 Esparadrapo 

22 Fita micropore 2,5x10 

23 Fio catgut nº 2.0, 3.0, 4.0, 5.0  simples 

24 Fio nylon nº 2.0, 3.0, e 4.0 

25 Lâmina de bisturi nº 11 

26 Lancetas 

27 Lençol térmico descartável 

28 Luva cirúrgica estéril nº 6.5, 7.5 e 8.0 

29 Luva de procedimento tamanhos P, M e G 

30 Máscara para inalação adulto e infantil 

31 Malha tubular 08x15; 10x15; 12x25; e 15x25 

32 Máscara descartável 

33 Óleo Dersani 

34 Asteriodine dergemante (PVPI) 

35 Asteriodine tópico (PVPI) 

36 Scalp nº 19, 21 e 23 

37 Seringa de 01 ml, 03 ml, 05 ml, 10 ml e 20 ml 

38 Sonda Folley 02 vias nº 14, 16, 18, 20 e 22 

39 Sonda de aspiração nº 06, 08, 10, 12 e 16 

40 Sonda uretral nº 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 e 22 

41 Sonda nasogástrica longa nº 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16 e 18 

42 Soro fisiológico 0,9% de 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml 

43 Soro glicosado 0,9% de 100 ml, 250 ml, 500 ml e 1000 ml 

44 Soro Ringer com lactato 500 ml 

45 Tiras para HGT 

46 Termômetro digital 

47 Touca descartável 

48 Vaselina líquida 

 

10. DO ROL DE MEDICAMENTOS PARA VIABILIZAR OS SERVIÇOS DE URGÊNCIA 

E EMERGÊNCIA: 
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Para realização dos serviços o Conveniado deverá dispor de no mínimo os 

seguintes medicamentos:  

 

Nº Medicamento Apresentação 

1 Ácido Acetilsalicílico AAS 100mg  Comprimido 

2 Ácido Tranexanico  250mg/ml Ampola 

3 Água destilada 10ml Ampola 

4 Água destilada 20ml  Ampola 

5 Aminofilina 24mg/ml Ampola 

6 Amiodarona 50mg/ml Ampola 

7 Atropina 0,50mg/ml Ampola 

8 Benzilpenicilina Benz. 1 200 000UI Ampola 

9 Benzilpenicilina Benz. 600 000U Ampola 

10 Bromidrato de Fenoterol 5mg/ml Gotas 

11 Bromoprida 5mg/ml Ampola 

12 
Butilbrometo de Escopolomina + Dipirona 
Sódica 5ml 

Ampola 

13 Butilbrometo de Ipratópio 0,025% Gotas 

14 Captopril 25mg Comprimido 

15 Ceftriaxona sódica 1 g EV  Frasco/ampola 

16 Ceftriaxona Sódica 1g IM  Frasco/ampola 

17 Cetoprofeno EV 100mg/ml  Ampola 

18 Cetoprofeno IM 50mg/ml Ampola 

19 Cinarizina 75mg Comprimido 

20 Clonazepam 2,0 mg  Comprimido 

21 Clonazepam 2,5 mg/ml  Ampola 

22 Cloreto de potássio 19,1% Ampola 

23 Cloreto de sódio 0,9% Ampola 

24 Cloreto de sódio 20% Ampola 

25 Dexametasona 2mg/ml Ampola 

26 Dexametasona 4mg/ml Ampola 

27 Diazepam 10mg/2ml  Ampola 

28 Diazepam 10mg-VO  Comprimido 

29 Diazepam 5mg-VO   Comprimido 

30 Diclofenaco sódico 75mg/3ml Ampola 

31 Digoxina 0,25mg Comprimido 

32 Dipirona 500mg/ml Gotas 

33 Dipirona sódica 1,0g/2ml Ampola 

34 Dipirona VO cp 500mg  Comprimido 

35 Dopamina 5mg/ml Ampola 

36 Enalapril 10mg-VO  Comprimido 

37 Epinefrina 1mg/ml (Adrenalina)  Ampola 

38 Escopolamina 20mg/ml Ampola 

39 Fenitoína 50mg/ml-5ml   Ampola 

40 Fenobarbital200mg/ml-2ml Ampola 
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41 Furosemida 20mg/2ml Ampola 

42 Glicose 50% 10ml Ampola 

43 Haloperidol 5mg/ml-1ml Ampola 

44 Heparina sódica 5000 UI/ml 5 mL  Frasco 

45 Hidrocortisona 100mg Frasco 

46 Hidrocortisona 500mg Frasco 

47 Ibuprofeno 50mg/ml Gotas 

48 Ibuprofeno VO 600 mg Comprimido 

49 Insulina humana regular  Frasco 

50 Insulina NPH  Frasco 

51 Isossorbida 5mg - Sublingual  Comprimido 

52 Lindocaína 2% 20ml - s/ vaso  Ampola 

53 Lindocaína 2% gel  Tubo 

54 Metoclopramida 10mg/2ml (Plasil)  Ampola 

55 Metoclopramida 4mg/ml Gotas 

56 Metoprolol 5mg/5ml Ampola 

57 Morfina 1,0mg/ml-2ml Ampola 

58 Morfina 10mg/ml-1ml  Ampola 

59 Nifedipina 20 mg cp  Comprimido 

60 Omeprazol 20mg-VO  Comprimido 

61 Omeprazol 40mg Frasco 

62 Ondansetrona 2 mg/mL 2 mL  Ampola 

63 Paracetamol 500mg Comprimido 

64 Prometazina 25mg/ml Ampola 

65 Ranitidina 25mg/ml Ampola 

66 Tamiflu 30mg  Cápsula 

67 Tamiflu 45mg  Cápsula 

68 Tramadol 50mg/ml-1ml  Ampola 

 

11. OS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ATENDIMENTO À 

URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 

a) Seguir os parâmetros de classificação de risco adotados pela 

instituição; 

b)  Garantir estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico a 

pacientes SUS conforme cadastramento no CNES e habilitação do Hospital; 

c) Assegurar assistência 24 (vinte e quatro) horas ao usuário SUS a 

nível ambulatorial e hospitalar; 

d) Toda consulta médica que gerar internação deverá ser cobrada 

na Autorização de Internação Hospitalar, sem ônus para o Município de Campo 

Alegre/SC; 

d.1) Caso haja espera de pacientes em leitos de observação na 
urgência/emergência para internação hospitalar e os leitos para tanto não estejam 
disponíveis nesta Unidade Hospitalar, os pacientes deverão ser transferidos para outros 
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hospitais de retaguarda, obedecendo-se os critérios médicos e normativas da Central de 
Regulação. 
 

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas será mensal e deverá atender a Instrução Normativa nº 
14/2012 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a qual estabelece critérios para 
a organização da prestação de contas de recursos concedidos a qualquer título e dispõe 
sobre o seu encaminhamento ao Tribunal de Contas para julgamento. 

Ainda, atendendo ao disposto na IN nº 14/2012 a movimentação dos recursos 
deverá obedecer ao que segue: 

“Art. 27. Os recursos concedidos a título de subvenções, auxílios e contribuições 
devem ser depositados em conta bancária específica e vinculada, e 
movimentados por ordem bancária ou transferência eletrônica de numerário. 
Parágrafo único. A movimentação por cheques nominais, cruzados e 
individualizados por credor será admitida apenas quando não for possível a 
movimentação na forma do caput, devendo essa circunstância ser justificada 
na prestação de contas. 
Art. 28. A conta bancária deve ser identificada com o nome da entidade 
recebedora dos recursos, acrescido da expressão “Subvenção”, “Auxílio” ou 
“Contribuição” e do nome da unidade concedente.” 

 
Campo Alegre/SC, 29 de julho de 2022. 

 
ROSANA EMÍLIA GREIPEL 

Secretária Municipal de Saúde 
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