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RECEBIMENTO DO RECURSO

Banco: 001   Agência: 20389  Número: 000612413  Praça de Pagamento: São Paulo

Gestor do Convênio:

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Histórico CAISM UNIFESP SPDM
O Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental da Vila Mariana - CAISM VM - é o resultado de um convênio celebrado entre o Estado de São Paulo, por
intermédio de sua Secretaria de Estado da Saúde - SES, a Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina - SPDM, visando o fortalecimento das ações e serviços acadêmicos assistenciais à saúde mental prestados aos usuários do Sistema Único de Saúde -
SUS na região. O CAISM VM dispõe de atendimento para diversas especialidades psiquiátricas. São atendidos pacientes com problemas psiquiátricos ou
decorrentes do uso de substâncias psicoativas, de várias faixas etárias - crianças, adolescentes, adultos e também idosos, objetivando oferecer uma assistência
integral em Saúde Mental. Os pacientes podem ser atendidos em quatro modalidades de tratamento, dependendo de sua demanda e gravidade: ? O
Ambulatório, destinado aos pacientes com transtorno mental que necessitem de acompanhamento direcionado à reabilitação psicossocial, contemplando a
infância e adolescência, idade adulta e terceira idade nas suas diversas demandas/patologias; ? O Hospital Dia, destinado aos pacientes com transtornos
mentais que necessitem de acompanhamento extra hospitalar semi-intensivo, com a possibilidade de permanecer sob os cuidados da unidade durante período
do dia, retornando em seguida ao ambiente domiciliar; ? O Pronto Socorro de Psiquiatria, com 12 leitos de observação, destinado aos pacientes com quadros
mentais que necessitem de abordagem de urgência/emergência, com ênfase nas práticas na prevenção de eventos não desejáveis aos pacientes, sob supervisão
de equipe de enfermagem e acompanhamento médico direto nas 24 horas, acesso a outros especialistas, buscando uma recuperação digna e no tempo próprio
esperado de cada paciente; ? A Unidade de Internação Psiquiatria Geral, com 21 leitos instalados, destinada aos pacientes com transtorno mental em situação
de crise que necessitem cuidado em ambiente continuamente protegido, garantindo assistência sistematizada e individualizada, em espaço com condições
adequadas, com medidas na prevenção de eventos evitáveis e infecção, acesso às informações sobre a evolução e o preparo do paciente e seu cuidador para a
alta. Destaca-se também a Unidade de Internação Psiquiátrica para atendimento a pacientes com diagnóstico de Transtornos do Espectro Autista, atendidos em
regime de internação, que também recebem assistência médica psiquiátrica contínua, bem como o atendimento da equipe de enfermagem; e, semanalmente,
atendimentos fonoaudiológicos, psicológicos e em terapia ocupacional - tanto em atividades individuais, quanto em grupo. O CAISM mantém a característica de
oferecer aos seus pacientes um cuidado balanceado, articulando as consultas e outras intervenções ambulatoriais, com a internação em Hospital Dia;
atendimento em Pronto Socorro e na Unidade de Internação para situações de crise, visando atender a cada momento das necessidades do paciente na
evolução do seu tratamento. Neste contexto, destacam-se ainda as integrações com o Hospital São Paulo, hospital universitário da UNIFESP, referência
universitária da região, bem como, com o Centro de Atenção Psicossocial Luís da Rocha Cerqueira, o CAPS Itapeva e Ambulatório Médico de Especialidades Maria
Zélia. A gestão do CAISM se configura em seu caráter acadêmico assistencial, sendo a assistência técnico científica de responsabilidade da UNIFESP e a
assistência operacional, de gestão hospitalar, da SPDM. O convênio nº 26/2018 – Processo nº 001/0001/000986/2018 – foi assinado em 01 de março de 2018,
visando o fortalecimento do desenvolvimento das ações e serviços acadêmicos assistenciais de saúde prestados aos usuários do sistema único de Saúde – SUS
na região.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO
Custeio de prestação de serviços de terceiros; folha de pagamento, suprimentos e material de consumo.
Os recursos financeiros serão utilizados para custeio de: Recursos humanos/folha de pagamento - recursos humanos com qualificação para atendimento à
programação pactuada, incluindo custeio de salários, benefícios legais e encargos; insumos (materiais de consumo), que incluem produtos utilizados na
assistência direta e indireta ao paciente (medicamentos e materiais hospitalares), suprimentos, materiais de manutenção, material de escritório, material de
segurança do trabalho; Serviços de terceiros: nutrição e dietética, rouparia e lavanderia, enxoval e uniforme, limpeza e higienização, gases medicinais, locação de
equipamentos médicos e não médicos, gráfica, segurança, portaria e transportes, manutenção preventiva e corretiva, contratos médicos, entre outros; serviços
de utilidade pública (água, luz, telefone, gás natural), telefonia e rede.
Objetivo
Oferecer assistência integral em Saúde Mental, de acordo com as necessidades do paciente, a partir da assistência multiprofissional em ambulatório, hospital-dia,
emergência psiquiátrica e internação em consonância aos preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Política Nacionais de Saúde Mental e de Álcool e
Drogas. O CAISM UNIFESP oferta atendimento para diversas especialidades psiquiátricas. São atendidos pacientes com problemas psiquiátricos ou decorrentes do
uso de substâncias psicoativas, de várias faixas etárias - crianças, adolescentes, adultos e também idosos, objetivando oferecer uma assistência integral em
Saúde Mental, composto de Ambulatórios; Hospital Dia; Pronto Socorro de Psiquiatria, com 12 leitos de observação, destinado aos pacientes com quadros
mentais que necessitem de abordagem de urgência/emergência, aberto 24 horas à demanda espontânea; unidade de Internação Psiquiatria Geral, com 21 leitos
instalados; unidade de Internação Psiquiátrica para atendimento a pacientes com diagnóstico de Transtornos do Espectro Autista (06 vagas).
Justificativa
O Estado de São Paulo, através de sua Secretaria de Estado da Saúde, foi pioneiro na modernização de suas unidades hospitalares em saúde mental, lançando o
modelo CAISM em 1998 e o modelo ´PAI´ para o atendimento de crises em saúde mental. A mudança de gestão para um arranjo tripartite, englobando UNIFESP
e SPDM, proporcionou um ganho qualitativo na assistência e início de um processo de renovação e restauração da unidade. Com a pactuação CIT 32/2017 e a
publicação da portaria 3588/207, o hospital psiquiátrico especializado e os serviços ambulatoriais voltam a integrar oficialmente e rede de atenção psicossocial
(RAPS). Este tipo de unidade atende de maneira integral às necessidades das pessoas com transtornos mentais que necessitem da atenção de maior
complexidade, em unidade especializada. Há importante carência de vagas por tratamento especializado em saúde mental, seja para atendimento de crises, para
assistência médica ambulatorial ou para cuidados multiprofissionais voltados para reabilitação e reinserção social. O CAISM UNIFESP é um Centro Acadêmico de
Atenção à Saúde Mental caracterizado por intervenções integradas e que exigem a prestação de serviços com profissionais altamente especializados. Além da
assistência, o ensino e a pesquisa são parte dos alicerces do CAISM-UNIFESP, enquanto sede principal do programa de residência médica em Psiquiatria do
Departamento de Psiquiatria da UNIFESP, hoje uma das maiores do país. Integra atividades de ensino (graduação, especialização, residências), pesquisa e
assistenciais gerando significativa oferta de serviços à população.
Local
CNES : 2688514 Rua Major Maragliano, 241 - Vila Mariana - CEP 04017-030 - São Paulo
Observações
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    0,00 0,00 7.560.000,00 99,92

Disponibilização de 90 vagas de primeira consulta médica por trimestre à rede, via CROSS, de acordo com planejamento da SES-SP.
Ações para Alcance: Disponibilização de vagas nos diversos programas assistenciais do CAISM.

Situação Atual: Casos novos / primeira consulta são procedentes do Pronto Socorro CAISM e do Hospital São Paulo, não havendo regulação pelo
DRS

Situação Pretendida: Disponibilização de 90 vagas de primeira consulta médica por trimestre à rede, via CROSS
Indicador de Resultado: Número de consultas disponibilizadas;

Manter a taxa de ocupação hospitalar em 85% ao mês
Ações para Alcance: Manter as enfermarias em condições operacionais para oferta de cuidados adequados.

Situação Atual: taxa de ocupação hospitalar em 85% ao mês
Situação Pretendida: Manter a taxa de ocupação hospitalar em 85% ao mês

Indicador de
Resultado: taxa de ocupação, de acordo com o disponibilizado no período

Realizar 5100 (cinco mil e cem) consultas ambulatoriais por trimestre.
Ações para Alcance: Manter oferta assistencial do ambulatório geral e dos programas específicos, bem como ingresso de casos

novos.
Situação Atual: Disponibilizado 2300 (duas mil e trezentas) consultas em psiquiatria por mês ( PS e ambulatório)

Situação Pretendida: Realizar 5100 (cinco mil e cem) consultas ambulatoriais por trimestre.
Indicador de Resultado: Consultas realizadas, computadas nos sistemas do Ministério (SIA)

Realizar 2700 (dois mil e setecentos) atendimentos médicos no pronto socorro por trimestre.
Ações para Alcance: Manter o pronto socorro aberto 24h por dia para atendimento da demanda indicada pela SES-SP/DRS-01/CROSS.

Situação Atual: PS aberto à demanda espontânea, sem regulação ou referência específica. São ofertados 2300 atendimentos médicos na unidade ao
mês, seja em PS ou ambulatório.

Situação Pretendida: Realizar 2700 (dois mil e setecentos) atendimentos no pronto socorro por trimestre.
Indicador de Resultado: Número de atendimentos médicos na porta do Pronto Socorro por trimestre.

taxa média de permanência na enfermaria geral
Ações para Alcance: Otimização dos cuidados do paciente internado visando melhora rápida e encaminhamento para ambulatório

Situação Atual: Média de permanência de 40 dias.
Situação Pretendida: Manter a taxa média de permanência na enfermaria geral menor que 30 dias.

Indicador de
Resultado: taxa média de permanência na enfermaria geral

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas

Metas Qualitativas

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem Etapa Duração Descrição

    

1 Folha de
Pagamento 12 Recursos humanos/folha de pagamento - recursos humanos com qualificação para atendimento à programação pactuada, incluindo

custeio de salários, benefícios legais , encargos, processos trabalhistas e rescisões.

2
Serviços e
contratos de
terceiros

1 contratos de serviços como segurança, portaria, transportes, hotelaria, locação de enxoval, nutrição e dietética, contratos médicos, entre
outros.

3 Suprimentos 1
produtos utilizados na assistência direta e indireta ao paciente (medicamentos e materiais hospitalares), suprimentos, materiais de
manutenção, material de escritório, material de segurança do trabalho, nutrição e dietética, rouparia e lavanderia, enxoval e uniforme,
limpeza e higienização.

4 Manutenção 1 serviços e materiais para manutenção corretiva e preventiva, além de adequações dos espaços assistenciais

5 Utilidades
públicas 1 utilidade pública (água, luz, telefone, gás natural)

6 Despesas
Financeiras 12 Despesas Financeiras, taxas de lixo etc,,

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem Natureza Tipo Objeto Aplicação Proponente % Concedente %

1 CUSTEIO Salários, encargos e
benefícios

Recursos humanos/folha de pagamento - recursos
humanos com qualificação para atendimento à
programação pactuada, incluindo custeio de
salários, benefícios legais e encargos, despesas
rescisórias e pro

0,00 0,00 3.761.100,00 49,75

2 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Limpeza 0,00 0,00 553.138,28 7,31

3 CUSTEIO Material Médico e
Hospitalar custeio de matariais médico hospitalares em geral 0,00 0,00 409.000,00 5,41

4 CUSTEIO Outros Materiais de
Consumo

Manutenção preventiva e corretiva e adequação de
espaços assistenciais para garantir a qualidade do
atendimento

0,00 0,00 21.780,00 0,28

5 CUSTEIO Utilidade Pública (Água,
Luz, Telefone, Gás) Água 0,00 0,00 228.000,00 3,01

6 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Despesas financeira, taxas 0,00 0,00 64.691,76 0,85

7 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Transporte sanitário 0,00 0,00 269.976,10 3,57

Secretaria de Estado da Saúde
Plano de Trabalho 0000083391/2019

SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Sistema SANI - SES/SP - Documento Digital - Autenticação: 1402755451792019102596 em www.sani.saude.sp.gov.br

Pag. 2/4



Ordem Natureza Tipo Objeto Aplicação Proponente % Concedente %

    0,00 0,00 7.560.000,00 99,92

8 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Nutrição e dietética 0,00 0,00 646.712,63 8,55

9 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Portaria / controle de acesso 0,00 0,00 333.561,20 4,41

10 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Segurança 0,00 0,00 229.656,88 3,03

11 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica lavanderia e enxoval 0,00 0,00 166.780,60 2,20

12 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Telecomunicações 0,00 0,00 36.483,25 0,48

13 CUSTEIO Serviço prestado por
Pessoa Jurídica Serviços diversos 0,00 0,00 46.907,04 0,62

14 CUSTEIO Utilidade Pública (Água,
Luz, Telefone, Gás) Luz 0,00 0,00 138.012,00 1,82

15 CUSTEIO Utilidade Pública (Água,
Luz, Telefone, Gás) Gás 0,00 0,00 91.200,00 1,20

17 CUSTEIO Medicamentos custeio de medicamentos para uso na assistência os
pacientes 0,00 0,00 358.812,00 4,74

18 CUSTEIO Material de Escritório e
Informática custeio de materiais de escritório e informática 0,00 0,00 60.000,00 0,79

19 CUSTEIO Outros Materiais de
Consumo

custeio de insumos em geral usado na assistência
direta e indireta aos pacientes 0,00 0,00 144.188,25 1,90

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela Valor % Proponente % Concedente % Total Desembolso

 7.560.000,00 99,96 0,00 0,00 7.560.000,00 99,12 7.560.000,00

1 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

2 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

3 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

4 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

5 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

6 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

7 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

8 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

9 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

10 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

11 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

12 630.000,00 8,33 0,00 0,00 630.000,00 8,26 630.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início:  A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2021

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF Nome da Pessoa Função Cargo Email

258.374.888-20 Rafael Bernardon Ribeiro Dirigente Diretor técnico - CAISM UNIFESP SPDM  

042.038.438-39 Ronaldo Ramos Laranjeira Autoridade Beneficiário DIRETOR PRESIDENTE - SPDM  
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DECLARAÇÃO

 

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os 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 de Plano de Trabalho.

 

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

 Data Assinatura CPF Nome da Pessoa Entidade Cargo

20/03/2020 626.443.358-68 VOLNEI GONÇALVES
PEDROSO DRS I - São Paulo

EXECUTIVO PUBLICO -
DIRETOR TÉCNICO DE
DEPARTAMENTO
SUBSTITUTO DRS I

20/03/2020 042.038.438-39 Ronaldo Ramos Laranjeira SPDM - ASSOCIACAO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA

DIRETOR PRESIDENTE -
SPDM

20/03/2020 672.438.518-00 José Henrique Germann
Ferreira SES/GABINETE - Gabinete do Secretário Secretário da Saúde

20/03/2020 007.516.518-00 Wilson Roberto Lima CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira Coordenador de
Gabinete

 

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.
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