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1. DADOS CADSTRAIS  

CONVENTENTE: 

FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO 

DO OESTE - FUNDESTE 

C.N.P.J 

82.804.62/0001 

ENDEREÇO: 

Servidão Anjo da Guarda, 295 -D 

BAIRRO: 

EFAPI 

CIDADE 

CHAPECÓ 

UF 

SC 

CEP 

89.809-

503 

DDD/TELEFONE 

3321-8343 

E-MAIL 

farmaciaescola@unochapeco.edu.br 

CONTA CORRENTE 

83-0 

BANCO 

Caixa 

Econômica 

Federal 

AGENCIA 

4173 

PRAÇA DE PAGAMENTO 

Chapecó-SC 

NOME DO RESPONSAVEL 

VICENZO FRANCESCO MASTROGIACOMO 

E-MAIL 

secretariaexecutiva@fundeste.org.br 

RG/ÓRGAO EXPEDIDOR 

14/R 1.558.404/SSI 

C.P.F 

119.160.280-04 

CARGO 

Presidente 

ENDEREÇO PARTICLAR: 

RUA: PORTO ALEGRE 

BAIRRO 

CENTRO 

CIDADE 

Chapecó 

CEP 

89.802-130 

DDD/TELEFONE 

49 3321 8343 

 

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

TITULO DO PRJETO: PERIODO DE EXECUÇÃO 

 

Manutenção e desenvolvimento das atividades do Projeto FITOCHAPECÓ 

no âmbito do Sistema Municipal de Saúde de Chapecó/SC 

 

INICIO: TERMINO: 

16/01/17 31/12/17 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

Constitui o projeto o estabelecimento de diretrizes e ações comuns entre o MUNICÍPIO e a 

CONVENENTE, tendo por objetivo a cooperação técnica e financeira para a manutenção e 

desenvolvimento do Projeto FITOCHAPECÓ, visando a dispensação de drogas vegetais (Chás fitoterápicos 

no âmbito do Sistema Municipal de Saúde de Chapecó) 
 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 

Justifica-se a continuidade do atendimento dos pacientes através da dispensação dos chás fitoterápicos 

levando em conta o número de atendimento executados em 2014, 2015 e 2016. 



 

No âmbito geral, o MUNICÍPIO e a CONVENENTE já possuem em Termo de Cooperação Técnica, o 

qual tem como objetivo promover no âmbito do SUS no município de Chapecó, a utilização de (chás), como 

alternativa ou suporte à clínica médica, bem como. Resgatar o uso e o conhecimento de ervas medicinais na 

comunidade chapecoense. 
 

Para fins deste instrumento, define-se “Projeto FITOCHAPECÓ” no âmbito do Sistema Único Municipal de 

Saúde (SUS) de Chapecó, como sendo: 

- O conjunto de ações e serviços da promoção à saúde, utilizando plantas medicinais e/ou medicamentos 

fitoterápicos. Esses produtos serão relacionados medicamente critérios de padronização, segurança  eficácia, 

com o uso tradicional comprovado e com a garantia de qualidade, desde a produção, processamento, 

armazenamento, distribuição, até utilização para atendimento clínico. 

- Componente do sistema de planejamento de ações do município de Chapecó, no âmbito do SUS, que 

pretende resgatar este tipo de terapia tradicional, estimular a medicina preventiva, capacitar os profissionais 

da área da saúde de Chapecó. 

 

I- Caberá à UNOCHAPECÓ:  

 

a. Assessorar o MUNICÍPIO na manutenção do “Projeto FITOCHAPECÓ”, através de professores, 

técnicos e acadêmicos. Esse projeto é uma das ações implantadas dentro do “Plano de Ações em Fitoterapia 

– PAF”. 

b. Controlar a qualidade das drogas vegetais (chás) e dos manipulados fitoterápicos serem dispensados, 

através da emissão de laudo físico-químico de qualidade das mesmas. 
c. Capacitar a Equipe Multidisciplinar de Saúde da rede do SUS municipal, no tema Fitoterapia. 

d. Produzir material técnico e informativo sobre a temática referida.  

 

II – Caberá à FARMÁCIA ESCOLA DA UNOCHAPECÓ: 
 

a. Dispensar gratuitamente aos usuários da rede do SUS municipal, mediante prescrição médica, 

odontológica ou de enfermagem, em talonário do SUS municipal, as drogas vegetais e manipulados 

fitoterápicos selecionados pelo Projeto Fitochapecó. 

b. Desenvolver, manipular e produzir fórmulas farmacêuticas fitoterápicas. 

c. Adquirir de fornecedores idôneos, mediante fornecimento de laudo d qualidade, e em quantidades 

suficientes e necessárias para evitar o desabastecimento, as drogas e demais insumos relacionados à 

manipulação de fitoterápicos, assim como materiais necessários para a dispensação das drogas vegetais e 

capacitação dos profissionais da Rede do SUS Municipal, conforme descrito no Cronograma de Execução. 

d. manter conta corrente especifica para a movimentação dos recursos recebimento através do presente 

convênio; 

 

III – Caberá ao MUNICÍPIO: 

 

a. Controlar a qualidade das plantas medicinais a serem dispensadas, através da emissão de laudo 

microbiológico de qualidade das mesmas. 

b. Propor e estimular o desenvolvimento de drogas vegetais e manipulação de formulas farmacêuticas à base 

de plantas medicinais, para distribuição aos usuários do SUS municipal. 

c. Viabilizar e custear a confecção de matéria impresso de divulgação e demais e demais insumos 

necessários à capacitação técnica e execução deste Projeto de Fitoterapia, inclusive as embalagens. 

d. Disponibilizar campo de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, bem como campo para pesquisa 

e extensão para acadêmicos da UNOCHAPECÓ. 
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3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – VALOR TOTAL (R$ 12.667,20 – Doze 

mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte centavos) 
Meta Total 

1. Compra de insumos (chás Fitoterápicos: Camomila, Melissa, Erva-doce, Malva, 

Sene e Alcachofra) 

6.667,20 

Confecção e impressão de: Banners de identificação do projeto, cartazes informativos, 

Caixas dos chás em papel craft para embalagens externa, rótulo de identificação das 

drogas, memento terapêutico, bulas, banners informativos, impressão ou Xerox, fita para 

impressão hot – stamping TDF – 130 preta para termo datador, confecção de sacolas 

plásticas 30x50cm e 19x30cm, saco de polipropileno para embalagens interna, análise 

microbiológica das drogas vegetais utilizadas. 

6.000,00 

 

 

 

4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (EM R$) 

CONCEDENTE 

 
META MAIO JUNHO JULHO AGOSTO 

R$ 12.667,20  R$ 2111,20  R$ 1.055,60 R$ 1583,40 R$ 1583,40 

 

SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DESEMBRO 

R$ 1583,40  R$ 1583,40 R$ 1583,40 R$ 1583,40 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENENTE (Contrapartida) 

META JANEIRO FEVEREIRO  MARÇO  ABRIL MAIO JUNHO 
 

 Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 
 
 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

META JULHO AGOSTO  SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DESEMBRO 

 Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 

Capacitação 

técnica dos 

profissionais; 

uso da 

estrutura da 

Farmácia 

Escola 

Unochapecó 
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5. PEDIDO DE DEFERIMENTO 
Na qualidade de representante legal o convenente, peço deferimento ao que ora é solicitado para fins de 

desenvolver o presente Plano de Trabalho conforme as cláusulas que irão reger o convênio:  

LOCAL E DATA: 

 

 

Chapecó – SC, 09 de junho de 2017 

CONVENENTE: 

 

 

Vincenzo Francesco Mastrogiacomo 

Presidente 

 

 

6. PARECER DA INTERVENIENTE 

 

 

 

LOCAL E DATA: 

 

Chapecó SC, ___ de __________de_______ 

 

SECRETARIA/FUNDAÇÃO (Assinatura sob carimbo) 

 

 

7. APROVAÇÃO PELA CONCEDENTE 

 

 

 

LOCAL E DATA: 

 

Chapecó SC, ___ de __________de_______ 

 

CONCEDENTE: (Assinatura sob carimbo) 

 

 


