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nto do Convênio 03/2020, parceria 

e relatório de acompanhame atureza 

urar o acesso da populaçã 

zou adequações em sua 

estinados ao tratamento d 

Trata-se d 
o aos atendimentos 

de n 

que tem a finalidade de asseg 

é 

s instalações físicas para à 

a Covid-19. hospitalar. Para isso, a avaliada reali 

ompreende às plantação de leitos de Enfermaria e UTI d 
im 

Além da implantação dos leit os, à parceria também c 

materiais descartáveis, materi 

al, materiais permanentes € 

ais de 

eriais hospitalares, medicamentos, 
aquisições de mat 

EPIs, nutrição enter 

higiene e limpeza, gêneros alimentícios, 

enxovais. 

O instrumento legal do Convênio foi assinado em 24 de julho de 2020, 

ocasião em que iniciou à vigência da parceria. A execução do Convênio foi provida pelo 

m 03 parcelas de 
cipal com o aporte de R$ 1.500.000, divididos e 

Poder Público Muni 

am realizados nos meses de agosto, setembro e outubro. 

R$ 500.000,00, cujos repasses for 

O presente acompanhamento de execução das atividades se restringe ao 

nal do projeto, ou seja, a análise dos indicadores para aferição do cumprimento 
nível operacio 

dos parâmetros propostos € acordados pelas partes. 

Nesse contexto, ressaltamos que o sistema de indicadores é composto por 

parâmetros quantitativos e qualitativos, com quadro de pontuação que permite avaliar O 

percentual de desempenho de cada proposta descrita pelo indicador. 

Portanto, para essa avaliação de natureza operacional, os critérios adotados 

tem como base os parâmetros estabelecidos pelo Plano de Trabalho, especialmente o sistema 

de indicadores e as demais informações prestadas pela avaliada. 

As informações detalhadas sobre cada indicador estão descritas em 

ú planilha anexa. 

ba



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE 

SEAC - Setor de Avaliação e Controle 

saude uacimsaojoao.sp.gov.br 

  

  

    

  

' 

(ice q — 5 Qt pn Mb) 

Ao relatório. 

Inicialmente serão abordados os resultados obtidos através da análise das 

informações relacionadas aos indicadores quantitativos, suas constatações, evidências e 

fontes de evidências. 

I. Indicadores Quantitativos 

Indicador 01 

Constatação: A avaliada realizou a aquisição de Material Hospitalar em percentual acima 

da quantidade programada. 

Evidência: A avaliada informa em seu relatório de atividades, referente ao período de 01 à 

31 de outubro, que realizou a aquisição de Material Hospitalar em percentual de 550,90%. 

Explica que o motivo foi a necessidade da recomposição do estoque utilizado no início da 

pandemia, quando a entidade ainda não havia recebido o repasse referente ao Convênio. 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls. 3 / Planilha de avaliação. 

Indicador 02 

Constatação: A avaliada não realizou a aquisição de Medicamentos no período em análise. 

Evidência: A avaliada informa em seu relatório de atividades, referente ao período de 01 à 

31 de outubro, que não realizou nenhuma aquisição de Medicamentos. No mesmo 

documento afirma que a entidade possuia estoque suficiente para atender a demanda de 

consumo no mês. 2 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls. 3 / Planilha de avaliação. 
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Indicador 03 

isicã na quantidade reduzida de 
Constatação: A avaliada realizou a aquisição de um q 

ai í análise. Equipamentos de Proteção Individual no período em : modo de 01 à 

Ari ivi rente ao pe Evidência: A avaliada informa em seu relatório de atividades, refe Pp 

31 de outubro, que a quantidade do item Equipamentos de Proteção Individual adquiridos 

apresentou um resultado percentual de 1,73%, em relação ao programado para o ADA 

Explica que esse resultado se deve ao estoque que já existia na entidade e que no mês de 

outubro foi adquirida uma quantidade suficiente para atender a demanda hospitalar. 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls. 3 / Planilha de avaliação. 

Indicador 04 

Constatação: A avaliada utilizou uma quantidade de Material Hospitalar inferior ao que 

foi adquirido para o período em análise. 

Evidência: Trata-se de um indicador que tem o objetivo de monitorar a quantidade de itens 
de Material Hospitalar efetivamente utilizados no projeto. A avaliada adquiriu 35.318 itens 
no período e utilizou apenas 18.828 itens, de acordo com a planilha de consumo, isso 
corresponde a 53,31%. No entanto, deve-se registrar que a planilha de avaliação elaborada 
pela entidade consta equivocadamente o valor de 21.234 itens utilizados. 
Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls.3. / Planilhas de consumo / Planilha de 
avaliação. 

Indicador 05 

Constatação: O indicador ficou prejudicado devido a falta de aquisição de Medicamentos no período. 

Evidência: Trata-se de um indicador que tem o objetivo de monitorar a quantidade de itens de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto, A avaliada afirma em seu relatório de atividades que não houve a aquisição de Medicamentos. Apesar de não ter havido aquisição, 

A 
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a avaliada apresentou planilha de consumo oriunda do Centro de Custo dos setores: Ala 
Covid e UTI Covid. com consumo/utilização de 8.922 itens no período analisado, Explica 
que não houve aquisição em razão da utilização do estoque já existente , 
Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls.3. / Planilhas de consumo / Planilha de 
avaliação. 

Indicador 06 

Constatação: A avaliada utilizou uma quantidade de Equipamentos de Proteção 

Individual superior à quantidade adquirida para o período em análise. 

Evidência: A avaliada se equivocou na elaboração de sua planilha de avaliação, a qual 

informa que foram utilizados somente 145 itens. Na verdade, de acordo com as planilhas de 

consumo, foram utilizados 2.548 itens e adquiridos 1.665, o que representa um percentual 

de 153,03%. Esse equivoco afetou o raciocínio apresentado no relatório de atividades da 

avaliada, fls.3. 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls.3. / Planilhas de consumo / Planilha de 

avaliação / Espelho de entrada de Notas Fiscais. 

Na sequência serão abordados os indicadores qualitativos com as 

constatações, evidências e fontes de evidências. 

II. Indicadores Qualitativos 

Indicador 07 

Constatação: Na competência em análise a avaliada aplicou recurso financeiro em valor 

inferior ao previsto no projeto para a aquisição de Material Hospitalar. 

(o a E No bro 

Evidência: A avaliada informa em seu relatório de atividades que na competencia outu 

i | inferi ane): 30%. A 
o valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar foi inferior ao planejado, 57,30% 7 

ão dos : x * necessária a aquisi 
avaliada explica que em razão de seu estoque existente não foi necessária a aquisiç 
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itens de material hospitalar. 

= 

de Atividades, fls. 3/ Planilha de avaliação. 

Fontc dc evidência: Relatório 

Indicador 08 
. 

. : ã i j revisto 

Constatação: Na competência em análise a avaliada não aplicou recurso financeiro p 

de Medicamentos.
 

relatório de atividades que na competência outubro no projeto para a aquisição 

mentos com o recurso desta parceria. Evidência: A avaliada informa em seu 

do nenhum item referente à Medica 

stoque existente na entidade. 

s. 4 / Planilha de avaliação. 

não foi adquiri 

Aliás, menciona que fez uso do € 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades, fl 

Indicador 09 

avaliada aplicou recurso financeiro em valor 
Constatação: Na competência em análise a 

oteção Individual. 
evisto no projeto para a aquisição de Equipamentos de Pr 

io de atividades que na competência outubro 

foi inferior ao 

inferior ao pr 

Evidência: A avaliada informa em seu relatór 

cado na aquisição de Equipamentos de Proteção Individual 
o valor apli 

azão de seu estoque foi aplicado um valor 
planejado, 28,07%. A avaliada explica que em r 

menor na aquisição desse item. 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades, fls. 4 / Planilha de avaliação. 

Indicador 10 

Constatação: Na competência em análise O valor total aplicado foi inferior ao que 

planejado. 

Evidência: A avaliada afirma em seu relatório de atividades que o recurso financeiro 

utilizado no Convênio ficou abaixo do valor repassado à entidade, 59,83%. Entretanto, 

atribui equivocadamente esse evento à utilização dos itens existentes em seu estoque, porém, 

esse não foi o único motivo, verificamos que o valor aplicado para custear Os profissionais 

médicos e de enfermagem que atuaram no projeto também foi inferior ao programado. 

Fonte de evidência: Relatório de atividades fls. 6 / Planilha de avaliação/ Demonstrativo 
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de despesas. 

Indicador 11 

Constatação: Setor de Enfermaria Covid com parâmetros atendidos. 

Evidência: De acordo com o relatório de atividades elaborado pela avaliada, tendo como 

fonte de informações a planilha de indicadores hospitalares, o percentual obtido 

considerando o total de internações no setor de Enfermaria Covid e o total de altas no período 

foi de 85,45%. 

Fonte de evidência: Relatório de atividades e planilha de indicadores hospitalares / Planilha 

de avaliação. 

Indicador 12 

Constatação: Setor de UTI Covid com parâmetros parcialmente atendidos. 

Evidência: De acordo com o relatório de atividades elaborado pela avaliada, tendo como 

fonte de informações a planilha de indicadores hospitalares, o percentual obtido 

considerando o total de internações no setor de UTI Covid e o total de altas no período foi 

de 65,12%. De acordo com a avaliada, no mês de outubro houve um aumento no percentual 

de casos de óbitos. 

Fonte de evidência: Relatório de atividades e planilha de indicadores hospitalares / Planilha 

de avaliação. 

Indicador 13 

Constatação: No período em análise a aplicação de recursos financeiros do Convênio para 

custear os profissionais Médicos contratados para O projeto foi inferior ao programado no 

Plano de Trabalho. 

Evidência: A avaliada afirma em seu relatório de atividades que na competência em exame 

a o projeto foi f 

sb K 
os valores utilizados para custear os profissionais médicos contratados par
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ã E valor aplicado representou abaixo da meta pactuada. Pela documentação apresentada o vz ap 

68.89% do valor programado. a | 
: i raliaçã lotas de serviço. Fonte de evidência: Relatório de atividades / Planilha de avaliação / No ç 

Indicador 14 

) Va i ênio para 
Constatação: No período em análise a aplicação de recursos financeiros do Convênio p 
custear os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto foi inferior ao 
programado no Plano de Trabalho. 

Evidência: A avaliada afirma em seu relatório de atividades, de maneira equivocada, que na 
competência em exame os valores utilizados para custear os profissionais de Enfermagem 
contratados para o projeto atingiu a meta pactuada com o resultado de 850,03%. Pela 
documentação apresentada o valor aplicado representou 85,03% do valor programado. 
Fonte de evidência: Relatório de atividades / Planilha de avaliação/ Notas de serviço / Notas 
de serviço. 

Conclusões 

As constatações mencionadas no decorrer deste relatório demonstram que 

ação planejada no 

a avaliada adotou uma metodologia operacional que se afastou da program 

ições que estavam 

Plano de Trabalho de sua autoria, notadamente no que diz respeito às aquis 
programadas e não se concretizaram. 

Apesar de registrar expressamente em seu relatório que não adquiriu os itens programados porque possuia estes em estoque, a entidade não apresentou justificativas para tal conduta, pois o estoque existente era, ao que parece, para a utilização de rotina para os demais atendimentos não relacionados à Covid-1 9. 

Assinalamos que o custeio das equipes de médicos e de enfermagem também não seguiram as diretrizes programadas, os valores foram inferiores aos programados. a 

po
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Ante todo o exposto, a Comissão de Avaliação apresenta o presente 

relatório operacional com as ressalvas já assinaladas, ressaltando que a execução financeira 

deverá ser apresentado em relatório específico. 

Desse modo, nos termos da cláusula 8.22 do Termo de Convênio, 

encaminhamos o presente relatório para a Chefe do Executivo e ao Diretor do Departamento 

Municipal de Saúde para as providências cabíveis em relação aos apontamentos relatados. 

Também deverão ser cientificados o Gestor da parceria e o Representante da avaliada. 

São João da Boa Vista 25 de fevereiro de 2021. 

Comissão de Avaliação, nomeada pela Portaria Municipal nº 13.023, de 24 de abril de 2020. 
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  AVALIAÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONVÊNIO - Período Julho/ Agosto/ Setembro e Outubro 

  
    

Convênio 03/2020 

Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros"   
  
[ENFERMARIA E UTI COVIO 

  INDICADORES QUANTITATIVOS 

  
  
  

  
  

  
    
  
  
          
  

indicador: 1 | 
Monitorar a quantidade de itens de Materia! Hospitalar adquiridos para o projeto 

objetivo: 

Total de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto/ Total de itens programados 

fórmula: no Plano de Trabalho para aquisição x 100 

meta: 100% 

gut prej 1.654! Não houve aquisição no período. 

ago pre) 6 411/Não houve aquisição no periodo. 

produção: Íset pre). 6.411/Não houve aquisição no periodo. 

lout 35.318 6.411/550,90 
[Total 35.318 19.233/183,63 

fonte: Espelhos de NF e planilha quantitativa que integra o Plano de Trabalho. 

  Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =05 pts. 

  
                  

< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

: julho o o 

Pontuação Obtida — [PESSto o a 
setembro 0 0,00 

outubro 10 550,90 

  

  
  

  

    
  
  
  
  
          

Indicador: 2 ] 

Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto. 

objetivo: 

Tota! de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto/ Total de itens programados no 

fórmula: Plano de Trabalho para aquisição x 100 

meta: 100% 

jul prej 1.474 | Não houve aquisição no periodo. 

ago prej. 5.715 | Não houve aquisição no periodo. 

produção: [set prej. 5.715| Não houve aquisição no periodo 

out pre). 5.715| Não houve aquisição no periodo. 

Total 0 17.145 10,00   
  fonte: Relatório e planilha quantitativa que integra o Plano de Trabalho. 

  Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida 

< B0% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

=05 pts. 

  
  
  
          

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

Julho 0 0,00 

Pontuação Obtida agosto a 9,00 
setembro 0 0,00 

outubro 0 0,00     
  

 



  Indicador: sde Proteção Individual adquiridos para o 

  

objetivo: 

1 ————— 

Total de itens de Fquipamentos de Proteção | 

fórmula: 

|| 
meta: 100% 

jmeta Is, 
ul 

ago 

produção: |set 

out 1.665 
289.518/0,97 jon A 

Total 2.800 is 

ronte: Relatório e planilha quantitativa que integra o Plano de Trabalho. 

Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =05pts. 

Monitorar a quantidade de itens de Equipamento 

projeto/ Total de projeto. 
vidual adquiridos para o 

ndi 
ish x 100 

itens programados 
no Plano de Trabalho para aquisição 

  

    

  
            
  

  
  
    

  
  
  
  
            
  

% = ta não atendida = 00 ptos 
«< B0% da meta = meta não ate — —qempeneto 

Valor mávimo de pontos 
0 

Julho o e er] 

0 | 
agosto LS 4 

Pontuação Obtida 0 o O 
setembro 

173 

outubro 0 1 

Indicador: 4 , 
- - 

Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar efetivamente utilizados no projeto. 

objetivo: 

Total de itens de Material Hospitalar utilizados no projeto/ Total de itens de Material 

fórmula: Hospitalar adquiridos para o projeto x 100 

meta: 100% 
————— 

jul 
prej.|não houve aquisição no periodo | 

ago 22:212* prej. |não houve aquisição no periodo | 

produção: set 18.169* prej. |não houve aquisição no periodo 

out 18.828 35 318/53,31 

Total 59.209 35.318/167,65 

* estoque utilizado pela avaliada fonte: Relatório de atividades 

  Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

  
                  
  

  
  

    
  

  
  

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. 

'< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

Valor maximo de pontos 10 desempenho (%) 

Julho o 9,00 

Pontuação Obtida agosto e 2,00 
setembro 0 0,00 

outubro 0 53,31 

Indicador: 5 | 
a Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto. 

k . Total de Itens de Medicamentos utilizados no projeto/ Total de itens de Medicamentos 

órmula: adquiridos para o projeto x 100 

meta: 100% 

ul prej. |não houve aquisição no período 

aucã ago 9.695* prej. |jnão houve aquisição no periodo 

produção: |set 7.423* pre). jnão houve aquisição no periodo 

out 8.922* prej. jnão houve aquisição no periodo 

Total 

  

  

  

          
  * estoque utilizado pela avaliada fonte: Planilha Centro de custo 
  Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. 

< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

  

    Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

ulho 0 0,00 

Pontuação Obtida  |PROStO 9 0,00 
setembro 0 0,00 

outubro 0 00 

  

  

          
 



  

  

indeador. Í E i À. 
  

Niontocar a quaNtesade de nens de Ego pamentos de Soteção De Sw doa! tera mente 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

aditivo | tutizados no presto 
+ E 

(Tosta! de tens de Ego namentos de Proteção IinSvectua! utóza dos no prometa fotal de mens 

| 
orenoiã de Equpamentos de Proteção indydual aSgundos para o proeto 1 1 

4 

met 100% 
H T + + - 
ay 4 , presinho home qu sção ne perado 

lago j 14 4 130.152 24 
- + - " 

produção: (set ! + aspeé 2 houve Pq tçãO DO penoso 
h + + 
tt 4 2 sast 8202 
h ——+ + 
jTotal f 6.233; 2 600/222. 61 
  

* estoque utbrado pe? avalrca fonte: Prancha centro ce custo 
  
C-tenos de pontuação: 

20% à 100% = Meta atendida = 10 pts 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =0OS pts. 

< ROX da meta = meta não atend-da = OO ptos 

  

  

  

  

          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vaio mar:mo de pontos 10 desempenho [*) 

ijulho o 0.00 

| 
Pontuação Obtida posto Ro ASS, 

(setembro o 0.00 

tOutubro 10 153,03 

[-- INDICADORES QUALITATIVOS -] 

indicador: 7 / 

objetivo: Monitorar o valor aplicado na aquisição de Materna! Hospitalar 

Tota! do valor aplicado na aquisição de Materia! Hospitalar / Tota! do valor programado em 

fórmula: Piano de Trabalho para a aquisição de Material Hospitaiar X 100 

meta: 100% 

nu 0,00] 13.024 ,45/0.00 

ago 0,001 50.469, 7410,00 

produção: [set 0,00! 50 469,7410,00 

out 28 917,60! 50 469,74157,30 

Total 28.917,60] 151.009,22/19,10     
  
fonte: Espelhos de NE/ Relatorio de atividades 

Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =05 pts. 

  

  

  

  

  

            

  

  

  

  

  
  

  

  

            
  

  

  
  

  

  

< B0% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

julho 0 0,00 

Pontuação Obtida agosto, o 9,06, 

setembro 0 0,00 

outubro 0 57,30 

indicador: 8 | 

o Monitorar o valor aplicado na aquisição de Medicamentos 

objetivo: 

Total do valor aplicado na aquisição de Medicamentos / Tota! do valor programado em 

fórmula: Piano de Trabalho para a aquisição de Medicamentos x 100 

meta: 100% 

Jul 0,00 18.434 47/0,00 — 

ago 0,00 71433, 894/0,00 

produção: set 0,00) 71 433 5810,00 

out 9,00 n 433,5910,00 

Total 0,00 214.300,77 /0,00 

(onte: Relstório de Btividades 

Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Mets atendida « 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta pascislmente etendida = 05 pis. 

« B0% da meta = mets não stendida = 00 ptos 

valor maximo de pontos 10 desempenho (%) 

ulho 0 0.00 - 

agosto 0 0,00 - 

Pontuação Obtida ETEMMDIO 0 0,00 | 

outubro Q 0,00           

  

  
N
=



   
           Indicador: 9 
Proteção Individual 

  
quipamentos de 

| entos de Proteção 

Monitorar o valor aplicado na aquisição de E 

objetivo: 
lo 

o na aquisição de Equipamentos 
de Proteção Individual/ Total 

Total do valor aplicad k ipam 

valor programado em Plano de 
quisição de Equip: 

Trabalho para à a 

   
   

        

       
   

  

fórmula: 
Individual x 100 

meta: 

| [= ssnEojoso 
26.689,10/21, 

produção: 

26.689,10 0,00 

[ssa so| é csp ou 0 
e sasrso|—— mo06720 

A 
fonte: Espelhos de NF e relatórios de atividades 

         
Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

  

  

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts. 

< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

Valor máximo de pontos 
10 

desempenho (%) 

julho 
0 

0,00 

21,26 

agosto 
0 

r 

pontuação obtida PES — 
Re setembro 

0 0,00 

outubro 
0 

28,07     
  

  
e 

  

    

  

      

    

      

  

          
     
                

indicador: 10 | 

Monitorar a aplicação do valor total utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho. 

objetivo: 

Total do valor utilizado no projeto, nos termos do Plano de Trabalho / Total do valor 

fórmula: repassado pelo Poder Público, nos termos do Plano de Trabalho x 100 

meta: 100% 

jul 0,00 

ago 262.873,63 500.000,00/52,57 

produção: |set 264.755,62 500.000,00/52,95 

pet 4 
[5299 

+ 

out 299.151,26 500.000,00/59,83 

Total 826.780,51 1.500.000,00/55,12   
  

fontes: Notas de serviços/Planilha de pagtos. / Demonstrativo de despesas 

Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =05pts. 

< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

    

  

  
  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

Valor máximo de pontos 
10 desempenho (%) 

julho 0 0,00 

Pontuação Obtida agosto o 52,57 

setembro 0 52,95 

outubro 0 59,83 

indicador: 1º | 

Monitorar a efetividade d i i 
objetivo: 

ividade das ações assistenciais executadas no setor COVID 

Total de pacientes com alta melhorada com confirmação para COVID, ocorrida no período/ 

fórmula: Total de pessoas internadas com confirmação para COVID no mesmo período x 100 

meta: 100% 

jul 14 14/100,00 

produção: ago 48 s4/88,89 

set 44 44/100,00 

out 47 ss/85,45           
fonte: Planilha de indicadores hospitalares 

Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =0OS pts. 

< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

  

  

  

  

  

          

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

Julho 10 100,00 

Pontuação Obtida agosto e 88,89 
|setembro 10 100,00 

outubro 5 85,45     

  

ELITUDLASTO; 

 



  

  

  

  

  

  
      

  

  

  

  
  

  

indicador: 2 | 
objetivo: Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTI COVID 

Total de pacient 

fórmula: Total de Blsoas lrtermaids E pda EE apta tE O, certennA esmo fodi 

meta: 100% 
o : ju 7 10[70,00 CT 

produção: set E E ee + out 28 a3 E 
            
  fonte: Planilha de indicadores hospitalares 
  Critérios de pontuação: 

9C% a 10C% = Meta atendida = 10 pts. 
SC% a 89,5% = Meta parcialmente atendida =0S pts. 
< 80% da meta = meta não atendida = DO ptos 

  

  

  

  

            
  

  

  

  

  
  
  
  
      

Valor máximo de pontos 10 
desempenho (%) 

ss 5 E 
Pontuação Obtida O o 69,77 

setembro o 75.76 

outubro 0 65,12 

lindicador: 13 | 

spo: Monitora o custo total com os profissionais médicos contratados para o projeto 

E a Total do valor aplicado para custear os profissionais médicos contratados / Total do valor 
órmula: estimado para custear os profissionais médicos contratados x 100 

meta: 100% 

jul 27.870,96/0,00 

. ago 74.400,00 108.000,00/68,89 

produção: set 72.000,00 108.000,00/66,67 

out 74.400,00 108.000,00[68,89 

Total 220.800,00 324.000,00/68,15       
  fontes: Planilha de indicadores e demonstrativo de despesas 

  Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

  
  
  
  
  

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =o0OS pts. 

< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

Julho o 0,00 

Pontuação Obtida agosto O 68,89 
setembro 0 66,67 

outubro 0 68,89         
  

  
  

  

  
  
  
  
  
              

indicador: 14 | 

Monitora o custo total com os profissionais de Enfermagem contratados para o projeto 

objetivo: 

Total do valor aplicado para custear os profissionais de Enfermagem contratados / Total do 

fórmula: valor estimado para custear os profissionais de Enfermagem contratados x 100 

meta: 100% 

jul 45.715,51/0,00 

ago 147.748,20 177.147,63/83,40 

produção: |set 158.210,77 177.147,63/89,31 

out 150.631,03 177.147,63/85,03 

Total 456.590,00 531.442,89/85,92 

fonte: Demonstrativo de despesas incorridas nos meses ago/set/out 

  Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendida = 10 pts. 

  
    
  
        
      

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =05 pts. 

«< 80% da meta = meta não atendida = 00 ptos 

Valor máximo de pontos 
10 desempenho (%) 

Julho 
0 0,00 

83,40 

agosto 5,00 y 

Pontuação Obtida eLembro 5,00 89,31 

outubro 5,00 85,03 

aee 

stoque da 

assinalados com (*) são informados os valores que estavam no € 

s no Plano de Trabalho. 1) Nos Indicadores 4, 5e6, 

dos os itens que estavam programado 
i m adquiri , a É 

avahiaasiinenore E tência julho são proporcionais ao período que vai do dia 24   2)0s valores de referência descritos na compe 

ao dia 31.    


