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1. APRESENTAÇÃO 

1.1. Introdução 

O Projeto prevê a revitalização e de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) do município 

__________/UF, por meio do trabalho de pessoas privadas de liberdade em cumprimento de 

pena no regime (informar se semiaberto, aberto ou ambos), com idade superior a 18 (dezoito) 

anos e que estejam sob a custódia do Estado. 

Também apresentar na introdução os seguintes dados e informações: 

 Quais unidades prisionais serão parceiras e a quantidade de pessoas privadas de 

liberdade em regime aberto e/ou semiaberto aptas a participarem do projeto; 

 Justificativa da importância do projeto para o município/Distrito Federal. 

 Outras informações relevantes sobre o território. 

 

1.2. Objetivo Geral 

Descrever o objetivo geral desse projeto para o município/Distrito Federal. O objetivo 

geral deve estar de acordo com a Seção V do Capítulo I do Título IV da Portaria de Consolidação 

GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, que institui o Programa de revitalização de Unidades 

Básicas de Saúde por meio do trabalho de pessoas privadas de liberdade, e com o objeto 

pactuado no Termo de Cooperação. 

 

1.3. Objetivos Específicos 

 Descrever os objetivos específicos, que devem estar relacionados ao item 1.2., de forma 

a contribuírem para atingir o objetivo geral do projeto.  

 

1.4. Resultados Esperados 

A Unidade Básica de Saúde descrita abaixo será revitalizada: 

a) Nome da UBS: 

b) Nº CNES: 

c) Atividades de revitalização a serem realizadas: descrever resumidamente quais 

atividades serão realizadas, por exemplo: pintura, assentamento de piso, troca de fiação 

elétrica, troca de maçanetas, etc. 

 



Em consonância com o Programa de Revitalização de Unidades Básicas de Saúde por 

meio do trabalho de pessoas privadas de liberdade, instituído pelo Ministério da Saúde, atesta-

se que a UBS especificada acima não foi contemplada em outros programas ou estratégias 

destinados à execução de obras de construção, ampliação e reforma, mediante repasse de 

recursos financeiros, no âmbito da Atenção Primária à Saúde, cujas obras estejam em execução 

ou tenham sido finalizadas num período inferior a três anos da presente data. 

 

2. ETAPAS 

2.1. Definição de atribuições e responsabilidades 

2.1.1. Referências Técnicas 

Identificar as referências técnicas na Secretaria de Saúde e na Administração 

Penitenciária (nome, cargo, contato) e descrever as atribuições e responsabilidades de cada 

referência técnica. 

Essas referências devem ser acessíveis para o acompanhamento do projeto. O nome 

completo, cargo, área de atuação na secretaria de saúde/administração prisional e contatos das 

referências técnicas devem ser informados no projeto. 

Para os servidores da área da saúde, sugere-se trabalhadores ligados aos setores de 

manutenção ou com conhecimento prático na área da construção civil, planejamento e 

organização de tarefas, compras e capacidade de liderança de equipes. Em relação às 

referências locais das unidades prisionais, sugere-se que tenham histórico de envolvimento com 

trabalho prisional, seja interno ou externo. 

 

2.1.2. Equipe de Coordenação Local do Projeto 

Identificar a equipe de Coordenação Local do Projeto (nome, cargo, contatos) e descrever 

suas atribuições. 

As equipes deverão conter pelo menos um coordenador e podem envolver um supervisor 

(ou mais) com as características sugeridas a seguir: 

Coordenador – gestor direto do projeto, coordena os trabalhos dos supervisores, 

acumula as funções de coordenar e supervisionar as tarefas dos custodiados (as) bem como fazer 

as iniciais de compras, prover os materiais de consumo necessários e se responsabiliza pelos 

registros de frequência, encaminhamento dos pagamentos e outras burocracias. Tem o papel de 



fazer a “ponte” de ligação e relação entre os (as) custodiados (as) e os funcionários de cada 

serviço de saúde que vai receber o projeto, na lógica de desenvolver situações de empatia e bom 

relacionamento. Recomenda-se que um coordenador poderá assumir até três supervisores. 

Outras atribuições do coordenador podem ser acrescidas, conforme arranjos locais. 

Supervisor (se necessário) – exerce tarefas diretamente relacionadas ao processo de 

revitalização das unidades de saúde junto aos (as) custodiados (as). Sugere-se como proporção 

ideal um supervisor para cada quatro até seis custodiados(as) trabalhadores(as). Outras 

atribuições do supervisor podem ser acrescidas, conforme arranjos locais. 

 

2.2. Diagnóstico da Unidade Básica de Saúde 

A Secretaria Municipal/Distrital de Saúde deverá identificar as principais demandas e/ou 

necessidades de revitalização da UBS, partindo do conceito de que revitalização é uma atividade 

de manutenção, a ser realizada para conservar ou recuperar a capacidade funcional da 

edificação e de suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança dos seus 

usuários. A manutenção de edificações inclui todos os serviços realizados para prevenir ou 

corrigir a perda de desempenho decorrente da deterioração dos seus componentes, ou de 

atualizações nas necessidades dos seus usuários. A manutenção/revitalização de edificações não 

inclui serviços realizados para construir, ampliar ou alterar o uso da edificação. O escopo do 

Programa não prevê aquisição de material permanente. 

As fotos das áreas que receberão a revitalização devem constar no anexo I do projeto.  

As demandas e/ou necessidades de revitalização devem estar previstas, conforme 

sugestão abaixo: 

Quadro 1. Diagnóstico da Unidade Básica de Saúde a ser revitalizada. 

Nome da UBS (CNES nº ______) 

Local da UBS Necessidades 

Ex.: Fachada Pintura 

Ex.: Sala de Vacina 

Pintura 

Troca de lâmpadas 

Manutenção de fechaduras 

Ex.: Recepção 
Reparos em reboco 

Assentamento de piso 

 

 



2.3. Levantamento do perfil das pessoas privadas de liberdade  

Cada Unidade Prisional parceira deverá selecionar custodiados(as) que apresentam 

relato de experiência em construção civil (pedreiros(as), pintores(as), eletricistas e serventes, 

entre outros), que estejam no regime aberto ou semiaberto, e em parceria com o poder judiciário 

oportunizar a inserção no projeto, de acordo com o número de vagas disponíveis. O Quadro 2 

abaixo apresenta sugestão para seleção dos(as) custodiados(as): 

 

Quadro 2. Quadro para seleção de custodiados(as). 

Nome 
Sexo 
(M/F) 

Idade Escolaridade Profissão 

Grau de 
experiência em 

Construção 
Civil (total, 
parcial ou 
pontual) 

Grau de 
interesse 

no 
projeto 
(alto, 

médio, 
baixo) 

       

       

       

 

2.4. Acompanhamento das atividades 

A Coordenação Local do Projeto deverá acompanhar a execução das atividades na UBS 

a ser revitalizada. Sugere-se a criação de uma planilha padronizada, contendo os critérios para 

acompanhamento das atividades, na qual devem ser considerados aspectos quantitativos e 

qualitativos, conforme sugestão abaixo: 

 Quantitativos: número de custodiados(as) envolvidos(as), número de 

salas/partes do prédio contemplados, processo de trabalho (cumprimento de 

prazos, controle de uso de materiais de construção, equipamentos de proteção 

individual, custos), etc. 

 Qualitativos: satisfação dos custodiados(as), dos trabalhadores dos serviços de 

saúde contemplados e da comunidade que recebeu o prédio revitalizado. 

Neste tópico do projeto deve ser inserido o modelo de planilha ou outro instrumento de 

acompanhamento das atividades que será utilizado pela Coordenação Local do Projeto. 

Após o fim de todas as atividades de revitalização, essa planilha poderá subsidiar a 

Secretaria de Saúde na elaboração do Relatório Final do Projeto. 

 



3. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

A proposta deve conter o valor total previsto para a execução do Programa no âmbito 

do município/Distrito Federal, conforme sugestão abaixo ou outro modelo utilizado pela 

Secretaria de Saúde: 

Quadro 3. Divisão para pagamentos no âmbito do Programa. 

Itens Valor (unidade) Quantidade Valor Total 

Folha de Pagamento dos 
Custodiados (as): valor do salário 
+ % Fundo Penitenciário 

   

Vale Alimentação     

Vale Transporte     

Adicional do Coordenador     

Adicional do(s) Supervisor(es)     

Materiais de construção/insumos 
para a revitalização 

   

Equipamentos de Proteção 
Individual 

   

Outros itens necessários    

Valor total do projeto (R$)  

 

Em caso de aprovação da proposta, a Secretaria Municipal/Distrital de Saúde receberá 

incentivo financeiro de custeio pelo Ministério da Saúde na quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil 

reais). O repasse será em parcela única por meio do Fundo Nacional de Saúde diretamente para 

o Fundo Municipal/Distrital de Saúde, de acordo com Portaria a ser publicada pelo Ministério da 

Saúde no Diário Oficial da União. 

Cada custodiado(a) trabalhador(a) deve receber salário conforme previsto na Lei de 

Execução Penal (LEP), bem como vale alimentação e vale transporte (quando necessário). Na 

folha de pagamento deve ser acrescida porcentagem para o Fundo Penitenciário, conforme 

previsto no Termo de Cooperação. O pagamento aos(às) trabalhadores(as) custodiados(as) será 

realizado pelo Fundo Penitenciário, por meio de repasse financeiro do Fundo de Saúde 

Municipal/Distrital. 

A previsão orçamentária da Secretaria Municipal/Distrital de Saúde também deve 

envolver valores para aquisição de materiais de construção (consumo) e EPI, aluguel de veículos 



e combustível, se necessário. O município ou Distrito Federal pode prever, ainda, o pagamento 

de remunerações ao coordenador e aos supervisores do projeto. 

 

4. CRONOGRAMA 

O cronograma deve prever as etapas do projeto em meses. Após o recebimento do 

recurso financeiro todas as atividades devem ser realizadas em, no máximo, 12 meses. 

Sugestão de quadro de cronograma do projeto: 

Quadro 4. Cronograma do projeto. 

 

 

 

 

 

Atividades 
Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Definição de atribuições e 
responsabilidades: 

            

Referências Técnicas             

Equipe de Coordenação Local             

Diagnóstico da UBS             

Levantamento do perfil dos(as) 
custodiados(as) trabalhadores(as) 

            

Elaboração do Projeto e Plano de Trabalho             

Termo de Cooperação assinado             

Termo de Compromisso assinado             

Solicitação de adesão ao Ministério da 
Saúde 

            

Publicação da Portaria de adesão e de 
financiamento pelo Ministério da Saúde 
(previsão) 

            

Recebimento do incentivo financeiro – 
repasse fundo-a-fundo do Ministério da 
Saúde (previsão) 

            

Acompanhamento das atividades via 
Planilha de Execução  

            

Iniciais de compras de EPI e materiais de 
consumo 

            

Início dos trabalhos na UBS             

Fim dos trabalhos na UBS             

Avaliação             

Elaboração e envio de relatório final             



ANEXO I 

Inserir fotos dos espaços que receberão reparo/revitalização. Cada foto deve ser 

identificada com o nome da UBS, local/parte/sala da UBS a que se refere e data da imagem.  

Para acompanhamento anterior e posterior a execução do projeto, o Ministério da Saúde 

verificará as fotos disponibilizadas no projeto de revitalização e as fotos do relatório final. 


