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I lntroducao 

0 presente relatOrio tern por objetivo descrever e apresentar as 

Atividades assistenciais de producao, rnetas e Indicadores, financeiros e 

administrativos desenvolvidas no mês de agosto de 2020, relacionado ao 

Convênio 03/2020, celebrado entre a Prefeitura de São João da Boa Vista e a 

Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Maiheiros. 

0 documento está estruturado de acordo corn as linhas de acao 

estabelecidas pelo piano de trabalho, que monitora e avalia o desempenho das 

acoes no curnprirnento das rnetas estabelecidas. 

2 OBJETIVOS E PROPOSTA 

	

2.1 	Objetivo Geral 

lmplantacão de setores de atendimentos destinados as internacOes de 

baixa cornplexidade cu de cuidados intensivos, que terão a finalidade de 

assegurar a devida assistência aos pacientes referenciados a esta entidade. 

	

2.2 	Objetivos Especificos 

Para garantir as condicOes necessárias aos profissionais que atuarão na 

execucao das atividades seräo realizadas as aquisicoes de Materiais 

Hospitalares, Med icamentos, Materiais Descartáveis, Materiais de 

Higiene e Limpeza, Gêneros AlirnentIcios EPls, Nutricao Enteral, 

Materiais Permanentes, Enxovais, que serão utilizados nas Alas da 

Enferrnaria Covid e UTI Covid, assim corno pagarnentos de profissionais 

Medicos, Fisioterapeutas, Enfermagem, Limpeza e Adrninistrativos que 

atuarão nos setores Covid. 

3 Atividades Executadas 

A Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, corno 

conveniada corn a Prefeitura Municipal de são João da Boa Vista através de' 
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seu Piano de Trabalho apresenta suas produçOes nos blocos de internaçOes de 

baixa complexidade e de cuidados intensivos Enfermaria e UTI COVID. 

A Santa Casa de MisericOrdia Dona Carolina Malheiro aumentou sua 

capacidade de resposta frente a pandemia do COVID 19, criando urna ala de 

Enfermaria destinada a casos suspeitos e confirmados de COVID 19, corn 12 

leitos de isolamento em servico exclusivo, separando assim das demais rotinas 

do hospital, e para os casos de COVID-19 que evoluIssern para urn quadro de 

maior gravidade foi criada a UTI COVID corn 10 leitos ativos, de modo a 

proporcionar ao paciente seguranca e cuidado. A estrutura favoreceu, pois foi 

possIvel alocar urn leito em cada quarto. As duas alas são objetos do Convênio 

03/2020, assirn corno a remuneracao dos medicos, fisioterapeutas, 

Enfermagern, pessoal da limpeza e administrativo e insurnos em geral. 

As AquisicOes destinadas a execucao das atividades, como materials 

hospitalares, medicamentos, materials descartáveis, materials de Higiene e 

Limpeza, generos alirnentIcios, EPls, nutricão enteral, aquisicoes essas que 

foram utilizadas exclusivarnente nas areas de Enfermaria COVID e UTI COVID. 

Por conta do comportamento pandêrnico de São João e da regiao 

compreendida corno referência para a Santa Casa, a estrutura preparada foi 

mais do que suficiente para atender os casos que recebernos. lsso se deve ao 

fato de altos investimentos em prevencao e a organização municipal de 

controlar para o não surgimento de novos casos. 

0 cenário previsto em meados de maio, acompanhando as realidades 

que vivIarnos da capital e de outras regiOes, indicavam urna alta dernanda por 

leitos corn a possibilidade do que foi projetado pela Santa Casa não ser 

suficiente, porérn fornos surpreendidos para o bern e a estrutura funcionou 

adequadamente para toda a demanda. A Santa Casa recebeu pacientes ate de 

outras regioes para prestar apoio em reus  rnomentos de colapso, vale destacar 

a regiao de Campinas e de Franca. 
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4 Indicadores de Desempenho 

No cenário dos indicadores a Santa Casa não obteve tanto êxito no 

cumprimento das metas estabelecidas, pOiS Os fatores de demanda foram 

superados pela oferta dos servicos. 

Dos indicadores quantitativos 

Os Indicadores nUmeros I e 2, visam monitorar a quantidade de itens de 

Material Hospitalar e medicamentos adquiridos para a projeto. No momento da 

confecçao do Piano de Trabaiho para enfrentamento da pandemia COVID-19, 

a Santa Casa de MisericOrdia Dona Carolina Malheiros, meados de maio de 

2020, a pandemia ainda estava iniciando na nossa cidade, portanto as 

previsoes de itens de materials e medicamentos foram superdimensionadas 

para o momenta de execucao das atividades, entäo a Entidade ao solicitar urn 

aditivo para correcao dos quantitativos optou por nao utilizar a recurso ate 

findada a negociaçao de alteracao. 

Para a consumo nos pacientes, a Entidade utiiizou do estoque que 

possula, mantendo o valor disponIvel em conta, para posterior recomposicao 

deste estoque corn o repasse advindo do Convênio. 

No indicador de nUmero 03 que monitora a quantidade de itens de 

Equipamentos de Protecao Individual para a projeto, a aquisicao ficou abaixo 

da media estabelecida em virtude, também, do superdimensionarnento que foi 

feito quando da elaboracao do Piano de Trabalho e utilizacao do estoque já 

existente na Entidade, bern como a demanda de atendimentos por ter sido 

menor, consumiu rnenos do insumo. 

Os indicadores 4, 5 e 6 visam monitorar a quantidade de Medicamentos, 

Material Hospitalar e EPI efetivamente utilizados no projeto. Quanta a 

Medicamentos e Material Hospitaiar, a Entidade utilizou de todo a estoque que 

possula para atender as demandas da Enfermaria e UT1 COVID, isso porque 

esses itens foram superdimensionados no momenta da aquisicao a que 

ocasionou a pedido de aditivo para carrecao dos quantitativos referentes. 
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Quanto aos Equipamentos de Protecao individual a Entidade utilizou urn valor 

acima do efetivamente adquirido, em virtude estoque existente, que fora 

utilizado conforme demanda dos Profissionais envolvidos. 

Dos indicadores qualitativos 

Os indicadores 7 e 8 monitorarn o valor aplicado na aquisicao de 

Material Hospitalar e Medicamentos, novamente a situacao encontrada, em 

meados de maio de 2020 fez corn que houvesse urn superdimensionarnento 

corn relacao a quantidade a ser adquirida e tarnbérn corn relacao ao valor que 

seria aplicado nas aquisiçoes desses itens, o que ocasionou a utiiizacao do 

valor já existente em estoque da Entidade. Assim, corno aconteceu corn o 

indicador de nUrnero 9 que trata da aquisicao de Equipamentos de Protecao 

Individual, que ficou abaixo da meta estabelecida, ocasionando tarnbérn o uso 

do que já havia em estoque da Entidade referente a EPI. 

0 indicador 10 monitora a aplicacao do valor utilizado no projeto, nos 

termos do Piano de Trabalho. No inicio da pandernia as previsOes de 

aquisicoes e utilizaçoes foram superdimensionadas, devido ao novo cenário 

que se instalava. Ao constatar a necessidade de correcão referente aos 

quantitativos citados, foi pedido o Aditamento e ate findar a negociacão a 

respeito, a Entidade optou por nao utilizar parte do recurso repassado, fazendo 

uso do seu estoque existente para posterior recomposicão do rnesmo. 

Os indicadores 11 e 12 tratam do rnonitorarnento a efetividade das 

acOes assistenciais executadas na Enfermaria COVID e UTI COVID. 

Indicadores que tratam das internacoes ocorridas no mês de agosto de 2020. 0 

cenário desconhecido no inicio da pandemia fez corn que houvesse urn 

superdimensionamento no nürnero de internacoes, tanto na enfermaria corno 

na UTI COVID, nUmeros projetados seguindo as referências da epoca que 

eram os centros que viviarn a ascendência pandêmica antes de nOs. 0 fator 

preponderante deste resuitado foi o controle feito pela Vigilancia J\.. 
Epidemiologica do municIpio. 0 nümero de casos que necessitararn. d& 

internacoes foi abaixo do previsto 
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Os indicadores 13 e 14 referern-se ao custo total corn os profissionais 

Medicos e profissionais de Enfermagem contratados para o projeto. Corn 

relacão a contratacao dos profissionais a Entidade enfrentou e enfrenta o 

desafio de encontrar profissionais para complemento do quadro por conta do 

baixo valor de remuneracao. No inIcio do projeto havia uma quantidade de 

profissionais compatIvel corn a realizacao do mesmo, contudo é urn grande 

desafio profissional para cada urn lidar corn uma situacão pandêmica 

desconhecida e ao mesrno tempo assustadora por conta da letalidade, 

disseminacao e tratarnento. 

A equipe comecou a se perder e houve a baixa de mais de três 

profissionais que comporiarn as escalas. Como o projeto foi bern dimensionado 

e os casos de internacao foram menores, visando poupar recursos, a entidade 

nao ativou nesse perlodo a escala médica e de fisioterapia na unidade de 

Enferrnaria, priorizando a manutencao completa das escalas médicas e de 

fisioterapia na unidade de Tratarnento lntensivo, fato este que comprometeu 0 

monitorarnento do indicador por não atingir sua meta. 

A producão contendo as atividades desenvolvidas será apresentada em 

Anexo I corn a análise comparativa das metas propostas e dos dados 

relacionados a producão referente ao mês de agosto de 2020. 

5 Recursos Financeiros 

Os controles utilizados para o acompanharnento do Convênio 03/2020 

visam assegurar condiçOes para a avaliacao da correta execucão financeira 

dos recursos repassados pela Prefeitura. 

Os dados apresentados neste relatório representam a realidade do 

convênio, observando as caracterIsticas fundarnentais de transparência. 

0 recurso financeiro disponibilizado se fez necessário para 0 

atendimento na Ala Covid, assirn corno rnontar suas estruturas corn os't 
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equipamentos necessários, além dos profissionais medicos, fisioterapeutas, 

enfermagem, limpeza e administrativo. 

Fez-se necessário tambérn a aquisição de materiais, insurnos, EPI, 

sempre voltado a atender exclusivarnente Enfermaria e UTI COVID. 

A seguir são apresentados os repasses e as despesas que foram 

objetos do Convênio 03/20 em 1honformidade corn o Piano de Trabalho e os 

repasses feitos a Entidade. 
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Maiheiros 

DOCUMENTO JDATA I VIGENCIA VALOR R$ 
CONVENIO 03/20 24/07/2020 1 1.500.000,00 

'-~'-7 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERC1CIO 

DATA PREVISTA PARA 0 REPASSE 
PREVISTOS REPASSE REPASSADOS 

06/08/2020 R$ 500.000,00 06/08/2020 R$ 500.000,00 

(A) SALDO DO EXERC1CIO 
ANTERIOR 

0,00 

(B) REPASSES PUBLICOS NO 
EXERCICIO 

500 00 0,00 

(C) RECEITAS COM APLICAcOES 
168,49 8,49 

(D) OUTRAS RECEITAS 
DECORRENTES DA EXECUcA0 0,00 
DOAJUSTE  

(E) TOTAL DE RECURSOS 
PUBLICOS_(A+B+C+D)  

500 16849 

(F) RECURSOS PRORPIOS DA 
ENTIDADE CONVENIADA 

0,00 

(G) TOTAL DOS RECURSOS 
DISPONIVEIS NO EXERC1CIO 500.168,49 
(E+F)  
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DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERC1CIO 

CATEGORIA OU FINALIDADE DA 
DESPESA 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCICIO 

(R$) 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

EM EXERCICIOS 
ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERC1CIO (H):: 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCICIO 

E PAGAS NESTE 
EXERCICIO (R$) 

__(I) 	. 

TOTAL DE 

DESPESAS PAGAS 
NESTE EXERCICIO 

(R$) (J=H+I) 

.. 

DESPESAS 
CONTABILIZADAS 

NESTE EXERCICIO 
A PAGAR EM 
EXERCICIOS 

SEGUINTES (R$) 

Equipamentos de Proteco Individual 5.675,00 0,00 5.675,00 5.675,00 0,00 

Faxineiro (foiha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Financeira 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 

Fisioterapeuta Pi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IOF s/ Operaçöes Financeiras 0,00 0,00 1 0,00 

0,00 0,00 0,00 

IRRF s/ Operaçôes Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRRF s/ Proventos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

IRRF s/Servicos Pi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ISS s/ Servicos Pi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Plantonistas Essenciais Pi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Técnico de Enfermagem (folha) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 5.735,00 0,00 5.735,00 5.735,00 0,00 

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERC1CIO 500.168,49 

(K) DESPESAS PAGAS NO EXERC1CIO (H + I + JUROS E MULTA*) 5.735,00 

(L) RECURSOS PUBLICOS NAO APLICADOS (G - K) 494.433,49 
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Maiheiros 

(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO PUBLICO 	 10,00 

VALOR AUTORIZADO PARA APucAcAO NO EXERC1CIO SEGUINTE (1- M) 	 1494.433,49 

*Total de juros e Multa R$ 0,00 

10 
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6 Apresentacao de custo dos serviços 
Os custos referentes a UTI COVID e Enfermaria COVID são objetos do 

convênio 03/20 e são realizados corn a mais alta consideracao pela Entidade. 

Os grandes custos e a deficiência do financiarnento em saüde são 

desafios para a realidade da instituição nesse momento de pandernia. 

A demonstracao de custos do mês de agosto de 2020 nao foi fechada 

ainda pela Instituicao, que se compromete a apresentá-la em urn proximo 

relatôrio. 

7 Consideracoes Finals 

Todo o corpo profissional, através de uma equipe multidisciplinar está 

envolvido corn a situacao, buscando sempre oferecer major resolutividade 

diante do cenário de Pandemia. Além de atividades corn foco na prevencão e 

precaucoes que objetiva a reducao de danos. 

Diariamente esforcos estão sendo realizados, dados acompanhados e 

protocolos estudados para serem colocados em prática, visando o bern comum 

da populacao, dos colaboradores e coletividades. 

Entende-se que existam rnuitos desafios a serern conquistados e 

superados, neste sentido a Santa Casa de MisericOrdia Dona Carolina 

Maiheiros está cornprometida corn o cumprirnento das metas estabelecidas e 

atividades realizadas. 

São João da Boa Vista, 19 deAutubro  de 2Q'0. 

(k. (k7<1/ 1 
Marcio Rboi 	cibIi J'\ 

\. '-J 

Provedor \ 	/ 
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ANEXO I 

INDICADORES OUANTITATIVOS 

Objetivo Per/ado Itileta tie 	,iii la l'or.,ir,is di 	l'açio Dados Apreaeetados Agosto Justificativa 

No mOs de Agosto, não 

foi adquirido Material 

Hospitalar devido a 

1 
Monitorar a quantidade de itens de Material Total de itens de Material Hospitalar adquiridos Meta atendida -900 100% 

solitaçtio feita de 

apostilamento do Plano 
Hospitalar adqutndos para 0 projeto. 

Mensal 1001/6 para o projeto / Total de itens progransados no PIano Meta atendida parcialmente -80 a 89,9°,. 0 0,00% 
de Trabalho. A Entidade de Trabalho para aquisicao x 100 Meta n8o atendida - < 80% da meta 
decidiu preservar o valor 

repassado, utilizando 

assim 0 oStoque jd 
existente. 

No mês de Agosto, não 
foram adquiridos 

Medicamentos devido a 

Monitorar a quantidade de itena de Total do itens de Medicamentos adquiridos para o Meta atendida -90 a 100% solitagao feita do 

apostilatnento do Plano 2 
Medicamentos adquiridos para 0 projeto 

Mensal 100% projeto / Total de itons programados no Piano do Meta atendida parcialmente -80 a 89,9% 0 0,00% 
do Trabalho. A Entidade Trabaiho para aquisigSo x 100 Meta são atondida - <80% da meta 
decidiu preservar o valor 

repasoado, utilizando 
assim 0 ostOquejd 

oxistante. 

Monitorar a quantidade de itens de Total de itens de Equipamentos do ProteçSo 
Meta atendida -90 a 100% 

3 Equipamentos de ProteçAo Individual Mensal 100% 
Individual adquiridos Para o projeto I Total do itens 

Meta ate tsdida parcialmettto -80 a 89,9% (1135/9792) * 100 11,60% 
adquiridos para o projeto 

programados no Plano do Trabalbo para aquisiçtio x 
Meta não atendida - <80% da meta 

100 

No mês do Agosto, nb 

foi adquirido Material 

Hospitalar dovido a 

Monitorar a quantidade de itens de Total do itens do Material Hospitalar utilizados no Meta atendida -900 l00% 
solttaçao feita do 

4 Material Hospitalar efetivamente Mensal 100% projoto / Total do item do Material Hospitalar Meta atendida parcialmonto -80 a 89,9°h 0 0,00% 
aposttlamento do Plano 

utilizados no projeto adquiridos para 0 projoto x 100 Metanbo atendida - <80% da meta 
de Trabalho. A Entidade 
decidiu preservar o valor 

repassado, utilizando 

assim 0 ostoquejá 

OXistonte. 
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ANEXO I 

No mOs de Agosto, nOo 
foram adquiridos 

Medicamentos devido a 

Monitorar a quantidade de itens de Total de itens do Medicamentos utilizados no Mete atendida -900 100% sol!tacSo feita de 

5 Medicamentos ofotivamente utilizados Mensal 100% projeto / Total de liens de Medicamentos adquindos Mete atendida parcialmente -80 a 89,9% 0,00% 
apostilamento do Piano 

no projeto pra o projeto a 100 Meta nb atendida - <80% da meta do Trabaiho. A Eutidade 
decidiu preserver o valor 

repassado, utilizando 
assim 0 estoquejá 

existente. 

Monitorar a quantidade do itens do Total de itens de Equipamentos de Protecão 
Mete atendida -900 100% 

6 Equipanientos de ProteçSo Individual Mental 100% 
Individual utilizados no projeto/ Total do lIens do 

Mete atendida parcialmente -800 69,9 1/6 (1681/1135) * 100 148,109/ 
efetivamente utilizados no proieto 

Equipamentos do Proteção Individual adquindos 
Mete nto atendida - <80% da mete 

para o projeto x 100 

INDICADORES QIJALITATIVOS 

No met de Agosto, são 
foi adquirido Material 

liospitelar devido a 
Total do valor aplicado na aquisiçOo de Material 

Mete atendida -900 100% solitagao feite de 
Monitorar o valor aplicado na aquisiçao de 

Mensal 100% 
Hospitelar / Total do valor programado em Piano de 

Mete atendida parcialmente - 80 a 89,9% a 0,00% aiostilamento do Plans 
Material Hospitalar Trabalho part a aquisiçto de Material Hospitelar a 

Me Meta nbo atendida - <80% de Trabalho. A Entidade 
100 decidiu preserver o valor 

repassado, utiiizando 
assim 0 estoquejá 

existente. 

No mOs do Agosto, não 
foram adquiridos 

Medicamentos devido a 
Total Total do valor aplicado na aquisição do 

Mete atendida -900 1001A soliteçto feite de 

8 
Monitorar 0 valor aplicado na aquisiçto do 

Mensal l00% 
Me 	/ Total do valor programado em 

Mete atendida parcialmente -80 a 89,9% 0 0,00% 
apostilamento do Piano 

Medicamentos Piano de Trabaiho para.a aquisiçao do 
Me Meta são atendida - <80% de Trabalho. A Eniidade 

Medicamentos x 100 decidlu preservar o valor 
repassado, utilizando 

assim 0 estoquejá 
existente. 

Total do valor aplicado na aquisicao do 

Morntorar o valor aplicado na aquisicbo de Equipamentos do Protegão Individual /Total do Mete atendida -90a 100% 
(Ks 5675 /R$ 18.874.45) 

Equipamentos do Proteçao Individual 
Mensal 

too. 

 valor programado em Piano do Trabalho part a Mete atendida parcialmente -80 a 89,9% 
*100 

30,06% 
aquisicao do Equipamentos de ProtegAo Individuals Meta nbo atendida - <80% 

100 

Morntorar a apilcacão do valor total Total do valor utilizado no projeto, not termos do 
Meta atendida -900 100% 

10 utilizado no projeto, not termos do Piano do Mensal 100% 
Piano do Trabaiho / Total do valor repassado pub 

Mete atendida parcialmente - 80 a 89,9% 
(KS 5.735,00/KS 

1,15% 
Trabaiho Poder PCblico, not termos do Piano do Trabalho 

Mete são atendida - <80% da mete 
500 000,00) * 100 

too 

- 
Total do pacientes com alta meihorada corn 

Mete atendida - ba 100% 

11 
Monitorar a efetividade dat acom 

Mental 80a l000% confirrnação pars,COVID, ocomda no periodo / 
Meta atendida parcialmente -70 a 79,9°/, (27/46) 	100 42,27% assistenciais executedas no tutor COVID Total do pessoos internadas corn confimiaçbo para 

COVID, no mesmo periodo x 100 
Mete não atendida - <70% da meta 



SANTA CASA DE MISERICORDIA 'DONA CAROLINA MALHEIROS" 
CNPJ 59.759.084/0001-94 Inscdçáo Estadual ISENTA 

Declarada de Utilidade Pdblica: Lei Municipal N° 15 de 17102/60 
Lei Estadual N° 36.227 de 09/02/60 - Lei Federal N° 1324 de 30/08162 

ANEXO I - 
Total de pacientes corn alta melhorada corn 

Meta atendida - Boa tO0% 
12 Monitorar a efetividade das aç0es 

Mensal 80a l000/6 confirmaç3 	 rn o para COVID, ocoda no periodo / 
Meta atendida parcialmente -70 a 79,9% (11/37) * 100 29,70% assistenclals executadas na UTI CO VII) Total de pessoas intemadas corn confirrnaçao pam 

CO VII), no mesmo periodo x 100 Meta nSo atendida - <70% da meta 

Monitorar o custo total corn os profissionais Total do valor aplicado para custear Os profissionais Meta atendida - BOa 100% 
(69 252,30 / 108.000,00) 13 Medicos contratados para. 0 projeto. Mensal 100% medicos contratados / Total do valor estimado para Meta atendida parcialmente -70 a 79,91/o * 100 64,12% 

custear os profissionais medicos contratados x 100 Meta nSo atendida - <70% da meta 

- Total do valor aplicado para custear os profissionais 
Meta alendida -80 a 100% 

14 Monitorar o custo total corn os profissionais 
Mensal 100% de enfermagem costratados / Total do valor 

Meta atendida parcialmente -70 a 799°/ (97.392,25 / 154.667,13 1) 62,97% de Enfermagem contratados pam o projeto. estirnado para custear os profissionais de * 100 
enfermagem contratados x 100 Meta são atendida - <700/a  da meta 

7 


