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Trata-se de relatório de acompanhamento do Convênio 03/2020, parceria 

que tem a finalidade de assegurar o acesso da população aos atendimentos de aieádãa 

hospitalar. Para isso, a avaliada realizou adequações em suas instalções Hsigas para q 
implantação de leitos de Enfermaria e UTI destinados ao tratamento da Covid-19. | 

Além da implantação dos leitos, a parceria também compreende às 

aquisições de materiais hospitalares, medicamentos, materiais descartáveis, materiais de 

higiene e limpeza, géneros alimentícios, EPIs, nutrição enteral, materiais permanentes e 

enxovais. 

O instrumento legal do Convênio foi assinado em 23 de outubro de 2020, 

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

Poder Público Municipal com o aporte de R$ 1.000.000, divididos em 02 parcelas de 
R$ 500.000,00, com repasses referentes aos meses de novembro e dezembro. 

O presente acompanhamento de execução das atividades se restringe ao 
nível operacional do projeto, ou seja, a análise dos indicadores para aferição do cumprimento 
dos parâmetros propostos e 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 est 

fi 
ão descritas em planilha anexa, 
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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: No período em análise a avaliada realizou aquisição de Material Hospitalar 

em quantidade superior ao programado no Plano de Trabalho. 

Evidência: A avaliada informa em seu relatório de atividades que realizou aquisição de 

Material Hospitalar no período analisado devido a necessidade de recomposição do estoque 

utilizado no início da pandemia. O percentual adquirido foi de 360,35% do programado. 

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

Indicador 02 

Constatação: A avaliada realizou a aquisição de Medicamentos em quantidade inferior ao 

programado para o período em análise. 

Evidência: A avaliada informa em seu relatório de atividades que realizou a aquisição de 

Medicamentos, porém não alcançou o quantitativo programado devido ao estoque já 

existente na entidade. Assim, para atender a demanda do hospital adquiriu o percentual de 

76,43% do programado para o período. 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls. 3 / Planilha de avaliação. q 
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na quantidade de Equipamentos de 
Indicador 03 

i i ISIÇÃ ur 
Constatação: A avaliada realizou a aquisição de 

e Trabalho. d 
ivi inferi rogramado no Plano 

na Aa não menciona 
o de atividades os detalhes sobre 

i ã i elatóri 
Evidência: A avaliada não menciona claramente no r Ve 

e a aquisição realizada : : onstata-se qu 
esse indicador, entretanto, em planilha enviada anexa € g 

no período representou o percentual de 24,40%. o 

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

Indicador 04 | 

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

adquirida 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, de acordo 

com a planilha de consumo, 35.350 itens no período e utilizou apenas 14.352 itens, o que 

corresponde a 40,60%. No entanto, deve-se registrar que a planilha de avaliação elaborada 

pela entidade consta equivocadamente o valor de 15.989 itens utilizados. 

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

avaliação. 

Indicador 05 

Constatação: A avaliada utilizou uma quantidade de Medicamentos superior à quantidade 

adquirida 

Evidência: Trata-se de um indicador que tem o objetivo de monitorar a quantidade de itens 
de Medicamentos efetivamente utilizados no projeto. A avaliada adquiriu 7.719 itens e 
utilizou 8.018 itens, representando um percentual de 103,87%. Afirma em seu relatório que 
utilizou o estoque existente na entidade. 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades fis.4. 7 Planilhas de consumo / Planilha de 
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avaliação, 

Indicador 06 

Constatação: A avaliada utilizou uma quantidade de Equipamentos de Proteção 

Individual inferior à quantidade adquirida para o período em análise. 

Evidência: De acordo com as planilhas de consumo, foram utilizados 1.745 itens e 

adquiridos 2.390, o que representa um percentual de 73,01%. Conforme menciona em seu 

relatório, houve a necessidade de recompor o estoque da entidade. 

Fonte de evidência: Relatório de Atividades fls.4. / 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. 

JI. Indicadores Qualitativos 

Indicador 07 

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

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

Evidência: A avaliada informa em seu relatório de atividades que na competência novembro 

o valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar foi superior ao planejado, 192,26%. A 

avaliada explica que em razão da recomposição de seu estoque foi necessária a aquisição 

dos itens de material hospitalar. 

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

Indicador 08 

Constatação: Na competência em análise a avaliada aplicou recurso financeiro em valor Q 
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menor na aquisição desse item. 

Relatório de Atividades, fls. 5 / Planilha de avaliação. 

Fonte de evidência: 

Indicador 10 

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

urso financeiro 
planejado. 

Evidência: A avaliada afirma em seu relatório de atividades que O rec 

utilizado no Convênio ficou abaixo do valor repassado à entidade, 62,96%. 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. S / Planilha de avaliação/ Demonstrativo 

de despesas. 

Indicador 11 

Setor de Enfermaria Covid com parâmetros atendidos 
Constatação: 
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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 110.00%. O número de altas superou o número de internações devido a 03 casos 

remanescentes do mês anterior. 

Fonte de evidência: Relatório de atividades fls. 5 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 61,90%. De acordo com a avaliada, no mês de novembro houve um aumento no 

percentual de casos de óbitos. 

Fonte de evidência: Relatório de atividades fls.5 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 

os valores utilizados para custear os profissionais médicos contratados para o projeto foi 

abaixo da meta pactuada. Explica que isso se deve à baixa taxa de ocupação de leitos nos 

setores Enfermaria e UTI COVID. Pela documentação apresentada o valor aplicado 

representou 50,00% do valor programado. 

Fonte de evidência: Relatório de atividades fls. 5 / Planilha de avaliação / Notas de serviço. 
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Indicador 14 financeiros do Convênio para 
a “naçÃ recursos 

Constatação: No período em análise à aplicação de 
i inferior ao 

em contratados para O projeto foi inferio 

custear os profissionais de Enfermag 

programado no Plano de Trabalho. 
ncia em exame 

= E ni 

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

ionai ntratados para o projeto 
os valores utilizados para custear os profissionais de Enfermagem co p 

x ; icado representou 
atingiram a meta pactuada. Pela documentação apresentada o valor aplica P 

81,42% do valor programado. | | 

Fonte de evidência: Relatório de atividades fls.5 / Planilha de avaliação/ Notas de serviço. 

Conclusões 

As constatações mencionadas no decorrer deste relatório demonstram que 

a avaliada adotou uma metodologia operacional que se afastou da programação planejada no 

Plano de Trabalho de sua autoria, notadamente no que diz respeito às aquisições que estavam 

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-19. 

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

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. 

(o 
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Desse modo, nos termos da cláusula 8.2 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 Novembro e Dezembro 

Convênio 03/2020 
Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros” 

  

        
  

NFERMARIA E UTI COVIO J 

  
INDICADORES QUANTITATIVOS 
  

  

  

    

  

  

  

  

  

indicador: EEE! 

Monitorar a quantidade de itens de Material Hospitalar adquiridos para o projeto. 

objetivo: 

Tota! de itens de Material Hospitalar adquiridos para O projeto/ Total de itens programados 

fórmula: no Plano de Trabalho para aquisição x 100 

meta: 100% 

nov 35.350 9.810/360,35 

produção: idez 0 9.810/0,00 

Total 35.350 19.620/180,17         
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 = OS pts. 

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

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

. novembro 10 360,35 

Pontuação Obtida 
que dezembro 0 0,00     
  

  

  

  

  

  

  

  

indicador: 2 | 
no Monitorar a quantidade de itens de Medicamentos adquiridos para o projeto. 

objetivo: 

Total de itens de Medicamentos adquiridos para O projeto/ Total de itens programados no 

fórmula: Plano de Trabalho para aquisição x 100 

meta: 100% 

nov 7.719 10.099/76,43 

produção: [dez 8.340 10.099/82,58 

Total 16.059 20.198/79,51           
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 

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

=05 pts. 

  

  

        

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

Pontuação Obtida posembio 0 76,43 
dezembro 5 82,58     
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Critérios de pontuação: 

90% a 100% = Meta atendi 

    

    
da = 10 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida 

meta não atendida = 00 ptos 
desempenho 

(%) 
< 80% da meta = 

=05 pts. 

  10 
e pontos 

—— um 

16,34   Valor máximo d     btid novembro 
0 

Pontuação Obtida Eai 
e       

  
  

  
      
    

          
  

indicador: 4 | 
— - 

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

objetivo: D
o]
 

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

fórmula: Hospitalar adquiridos para O projeto x 100 
= 

meta: 100% 

nov 14.352 35.350/40,60 

produção: [dez 24961* Prej.jnão houve aquisição no periodo 

Total 14.352 35.350/40,60 

* estoque utilizado pela avaliada fonte: Relatório de atividades 

  Critérios de pon 

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

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

tuação: 

meta não atendida = 00 ptos 

  
      

        
  

  
  

  

  

  

  

  

«< 80% da meta = 

/alor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

Pontuação Obtida [Potembro o - 30,60 
dezembro prej. não houve aquisição no período 

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

objetivo: 

Total de itens de Medicamentos utilizados no proj i i projeto/ Total de itens de Med 

fórmula: adquiridos para o projeto x 100 cemémos 

meta: 100% 

nov 8.018 7.719/103,87 

produção: dez 11.854 8.340/142,13 

Total 19.872 16.059/246,01         
  z — E 

não houve aquisição de itens no período avaliado./ fonte: Planilha Centro de custo 
  
Critérios de pontuação: 

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

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =0S5 pts 

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

  

    Valor máximo de pontos Ts 
desempen % 

Pontuação Obtida novembro 
10 

penho (%) 

dezembro 
10 

103,87 

142,13 
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Indicador: 6 | 

o. Monitorar a quantidade de itens de Equipamentos de Proteção Individual efetivamente 

objetivo: utilizados no projeto. 

Total de itens de Equipamentos de Proteção Individual utilizados no projeto/ Total de itens 

fórmula: de Equipamentos de Proteção Individual adquiridos para O projeto x 100 

meta: 100% 

nov 1.745 2.390/73,01 

produção: |dez 3.254 1.600/203,38 

Total 4.999 3.990/125,29 
      

* não houve aquisição de itens no periodo avaliado./ 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 (%) 

, novembro 0 73,01 

Pontuação Obtida [ombro 10 203,38   
  

  r 
INDICADORES QUALITATIVOS E 

  

  

  

  

  

  

        

indicador: 7 | 

objetivo: Monitorar o valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar 

Total do valor aplicado na aquisição de Material Hospitalar / Total do valor programado em 

fórmula: Plano de Trabalho para a aquisição de Material Hospitalar x 100 

meta: 100% 

nov 30.697,60 15.966,34/192,26 

produção: [dez 0,00 15.966,34/0,00 

Total 30.697,60 31.932,68/96,13   
  

fonte: Espelhos de NF/ 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 máximo de pontos 10 desempenho (%) 

, novembro 
Pontuação Obtida E ao Aaz26 

dezembro 0 0,00 

indicador: 8 | 

objetivo: Monitorar o valor aplicado na aquisição de Medicamentos 

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

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

meta: 100% 

nov 66.272,70 55.364,46]119,70 

produção: dez 65.676,46 55.364,46/118,63 

Total 131.949,16 110.728,92/119,16         
  

fonte: Relatório 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 (%) 

Pontuação Obtida pprembra E dA 
dezembro 10 118,63           
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indicador: 9 | 
Monitorar o valor aplica 

objetivo: 

cessa dna ea ie e 

Total do valor aplicado na aquisição 

fórmula: 

ção Individual/ Total do 
Prote 

e Proteção Equipamentos 
de 

or 
de Equipamentos

 d 
uisição 

valor programado em Plano de Trabalho para aaq 

Individual x 100 

4 

100% 

nov [159500] TEATIAS 
874,45[41,11 

37.748,90/49,68 

       

  

      
    

meta: 

DON 

produção: dez 

fonte: Espelhos de NF e relatórios de at 

Critérios de pontuação: 

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

  
ividades 

        
80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida =0S5 pts. 

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

es eres LAN 

Valor máximo de pontos 
10 desempenho 171 

so obtid proveito 0 58,25 

Pontuação OdHCà 'gozembro o 41,11       
  

    

  
  
  

  
              
  

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% 

nov 314.810,07 500.000,00/62,96 

produção: dez 419.550,77 S00.000,00/83,91 

Total 734.360,84 1.000.000,00/73,44 

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 = OS pts. 

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

Valor máximo de pontos 10 desempenho (%) 

Pontuação Obtida novato E 62,96 

dezembro 5 83,91     

  

  
  

  

  
  
  
          
  

indicador: 11 | 

Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas no setor COVID 

objetivo: 

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% 

nov 33 30/110,00 

produção: dez 47 57/82,46 

Total 80 87/91,95 

fonte: Planilha de indicadores hospitalares 

  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 (%) 

Pontuação Obtida novembro 10 110,00 

dezembro 5 82,46       

 



  

  

  

  

  

  

  

indicador: 12 | 
= Monitorar a efetividade das ações assistenciais executadas na UTICOVID 

objetivo: 

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

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

meta: 100% 

nov 13 21/61,90 

produção: dez 26 33/78,79 

Total 39 54/72,22           
fonte: Planilha de indicadores hospitalares 
  

Critérios de pontuação: 

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

  

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

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

Valor máximo de pontos 10 desempenho [%) 

a novembro 0 61,90 

Pontuação Obtida A eambro a 78,79   

        
  

  

  

  

  

  

  

            

indicador: 13 | 

Monitora o custo total com os profissionais médicos contratados para O projeto 

objetivo: 

Total do valor aplicado para custear os profissionais médicos contratados / Total do valor 

fórmula: estimado para custear os profissionais médicos contratados x 100 

meta: 100% 

nov 72.000,00 144.000,00/50,00 

produção: dez 111.600,00 144 000,00]77,50 

Total 183.600,00 288.000,00/63,75 

fontes 
  

Critérios de pontuação: 

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

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

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

  

  

  

        
  

  

  

  

  

  

  

  

Valor máximo de pontos 10 desempenho (X%) 

novembro o 50,00 

Pontuação Obti - 

ontuação Obtida dezembro 0 77,50 

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: 190% 

nov 144.241,95 177.147,63/81,42 

produção: dez 187.711,21 177.147,63/105,96 

Total 331.953,16 354.295,26/93,69           
fonte: Demonstrativo de despesas incorridas nos meses ago/set/out 

[Crnérios de pontuação: 

90% à 100% = Meta atendida = 30 pts. 

80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida 

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

= OS pts. 

  

    dalor máximo de pontos 10 desempenho [X) 

novembro 5 b1,42 

Pontuação Obtida | -————. fe - 

ser desembro 10 105,96 
           


