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No ano de 2014 o Núcleo de Gestão Administrativa de Convênios Governamentais, 
inseriu diversas propostas no Sistema de Gerenciamento de Propostas do Ministério 
da Saúde, para utilização dos recursos advindos de Emendas Parlamentares para 
financiamento de equipamentos, materiais permanentes e construção de duas 
Unidades Básica de Saúde. Além deste, indicou 3 (três) novas propostas de obras no 
Projeto RENOVASUS junto ao Governo do Estado de São Paulo, visando assim, 
atender as necessidades levantadas pelas Unidades de Saúde no planejamento e na 
adequação da infraestrutura dos prédios próprios, de acordo com a legislação 
vigente e melhoria na estrutura física das Unidades para atendimento ao usuário.  

No intuito de qualificar a execução dos recursos repassados, concluiu em conjunto 
com os Departamentos de Saúde, Administrativo, DEVISA e Fundo Municipal, o 
Manual de Boas Práticas para elaboração de Projetos e execução de Obras em 
Equipamentos de Saúde do Município. Produto este, resultante dos trabalhos do 
Grupo Interdepartamental criado em 2013, para organização dos processos de 
trabalho e atribuições dos envolvidos na execução de obras.  

Com relação aos convênios vigentes, deu retaguarda e instrumentalizou as 
solicitações de prorrogação de prazos de execução dos convênios junto ao Ministério 
da Saúde, alem de elencar e enviar toda a documentação solicitada para as obras 
constantes no Projeto RENOVASUS.  

A título de organização interna do processo de trabalho, criou e alimentou um banco 
de dados com as informações relativas à estrutura física das Unidades de Saúde, tais 
como endereço, data de inauguração, obras previstas, valores repassados, valores de 
contra-partida, dados com relação ao terreno, entre outros, para subsidiar a SMS na 
tomada de decisão com relação as necessidades, bem como para agilizar a 
informação de todos os convênios vigentes. 

Com a atribuição de regularizar todos os terrenos onde se localizam as Unidades de 
Saúde do município, visto que, para conseguir captar recursos para adequação e 
melhoramento da área física, um dos principais requisitos é a perfeita regularidade 
do terreno, elaborou e encaminhou solicitações à SEPLAMA e a Secretaria de 
Assuntos Jurídicos, para obter a matrícula individual de cada área. Trabalho este, 
desenvolvido em parceria com a Diretoria de Convênios da Secretaria Municipal de 
Administração.  



NÚMERO DE CONVÊNIOS COM GOVERNO FEDERAL E PROJETOS JUNTO AO 
GOVERNO DO ESTADO VIGENTES NO ANO DE 2014 

  
 
 

• Obras: Total = 60 
◦  44 convênios Governo Federal 
◦  16 projetos RENOVASUS junto ao Governo do Estado. 
 

a.   Construções: 
1) Especialidades/Urg./Emerg: 4  
2) Atenção Básica: 8  
3) Serviços de promoção a saúde: 2  

    b.    Reformas: 
   1) Especialidades: 3  
   2) Atenção Básica: 33  

     c.    Ampliações:   
   1) Especialidades: 1  
   2) Atenção Básica: 9  

                                                                                       
• Equipamentos e materiais permanentes: 8 Convênios 

 
• Inquérito populacional amostral: 1 Convênio 

 
• Capacitações: 1 Convênio 

 
 
 
PROPOSTAS ENCAMINHADAS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSO: 

 
 

GOVERNO FEDERAL: EMENDAS PARLAMENTARES 
• 3 CONSTRUÇÕES DE UBS – TOTALIZANDO R$ 2.319.000,00 
• 12 PROPOSTAS PARA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES – 

TOTALIZANDO R$ 4.026.060,00 
 

 
GOVERNO ESTADUAL: RENOVASUS 

• 2 CONSTRUÇÕES DE UBS 
• 1 AMPLIAÇÃO DE UBS 

 
 
EMPREENDIMENTOS DE EXPANSÃO IMOBILIÁRIA: 

• 4 CONSTRUÇÕES DE UBS 
• 3 REFORMAS DE UBS 
• 2 AMPLIAÇÕES DE UBS 



CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 

Os avanços conquistados em 2014, com a organização das informações através da 
alimentação do banco de dados de Infraestrutura das Unidades de Saúde, e a 
conclusão do Manual de Boas Práticas para elaboração de Projetos e execução de 
Obras e Equipamentos de Saúde, propiciou a qualificação na gestão dos convênios 
de repasse de Recursos Governamentais, inclusive com a reformulação dos processos 
para captação de recursos para que estes aconteçam de forma planejada, 
estruturando também as informações no que tange a regularização dos terrenos das 
Unidades de Saúde.  
 
Outra importante conquista diz respeito às aprovações das prestações de contas dos 
recursos já repassados, em 5 (cinco) convênios junto ao Ministério da Saúde. 
 
Diante disto, cabe ressaltar que a meta prevista para 2014, detalhada no RAG 2013, 
foi atingida, porém há muito a ser realizado para auxiliar a Rede Municipal, no que 
tange a captação de recursos de investimentos e organização da infraestrutura, para 
atingir algumas das metas de saúde pactuadas no planejamento. 
 
  
 
PROPOSTAS PARA EXERCÍCIO DE 2015: 
 
Com relação ao projeto RENOVASUS junto ao governo do Estado de São 
Paulo: Dar retaguarda aos serviços das equipes do Estado e BID – Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, enviadas para viabilizar as obras no município, 
bem como captar todas as informações solicitadas. 
 
Captação de novos recursos: Solicitar aos parlamentares a destinação dos 
recursos oriundos das Emendas Parlamentares Individuais, para atender as 
necessidades apontadas pela Rede Municipal de Saúde em seu planejamento com 
relação aos investimentos, bem como encaminhar a Diretoria de Convênios da SMA, 
para auxiliar na captação destes recursos em Programas e Projetos oriundos do 
Ministério da Saúde e outros que estejam em consonância com as necessidades 
apontadas. 
 
Organização e qualificação para levantamento de dados e captação de 
novos recursos: Sugerir a criação de um Grupo de Trabalho interdepartamental 
para tratar das informações, trâmites, processos de trabalho e demais ações 
pertinentes aos equipamentos e materiais permanentes da Rede Municipal. 


