
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAITIDE

SEAC - Setor de Avaliaqio e Controle
saude_uac@saojoao.sp._gov.br

Convénio: 04/2020

Entidade Conveniada: Santa Casa de Misericérdia “Dona Carolina Malheims”.

Periodo analisado: 01 a 31 de‘ dezembro de' 2020

Visita realizada: Nfio realizada em razio da pandemia ‘da Covid-1,9

Responsive] pela Marcia Roberto Francioli - Provedor da Entidade
Conveniada:

Responsivel pelas Carofina Moreira Hentz — Auxiliar dc Comissfies
informacfies:

Comissfio dc Avaliagio Comissio de Avaliagfio de Convénios, nomeada pela
Responsivel: Portaria 13.023, de 24 de :1e de 2.020

Dwtinatirio: Direcio do Departa'mento Municipal de Safide
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Tra’ta-se de relatério de acompanham’ento do Convénio 04/2020, parceria

q‘ue tem a finalidade de assegurar a continuidade dos atendimentos assistenciais aos

pacientes acometidos pela COVID-19, através de aquisigfio dc materiais, tais como:

materiais dc escritério, materiais descartéveis, materiais de higiene, materiais de limpem

materiais hospitalarcs c medicamentos, com recursos provenientes dc emenda parlamantar,

proposta 11° 19.000.3194042/02-000.

O instmmento legal do Convénio foi assinado em 18' de novemhro de-

2020, ocasifio em que iniciou a vigéncia da parceria. A execugfio do Convénio foi provida.

pelo Poder P1'1b1ico Federal com o aporte de R$ 443 214,00 (quatrocentos e quarenta e trés’

mil, duzentos e quatome reais) em parcela finica com prazo dc vigéncia de 05 (cinco) mescs,

com término previsto para 17/04/2021.

0 acompanhamento da execu’gfio deste convénio, apreciado neste relaté’rio,

é rcferente a0 desempenho das atividades em m’vel operacional, portanto tem como

parém‘aetro dc avaliagfio os critérios dc valores estabelecidos pelo Plano de Trabalho.

Desse mode, 08 indicadorc-s seraoavaliados scgundo os critérios dcfinidos

no Plano dc Trabalho, cujo método se baseia na comparagfio entre o valor‘eistabclecido para

cada indicador 3 0s valores efetivamente alcanQados pela avaliada.

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

parémetros quantitativos e qualitativos, com quadro dc pontuagfio que permite avaliar o
percentual de desempenho de cada proposta descrita pelo indicador.
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Ao relatéflo.

Os indicadores foram avaliados de aaordo com as infomagfies prestadas
pel‘a avaliada e comprovadas por relatérios especificos relacionados As aquisiqfies
programadas no Plano do Trabalho.

Assim, iniciamosk com a apresentagfio do sistema de fiIdioadores e. as
resultadGS que foram alcaneados pela avaliadm

Perfodo AvalIado 01 a 31 de  dezembro d e  2020

b' _ Verificar a relagao entre o valor de medicamentos comprado5 e o
0 jetO. valor de medicamentos programado para o periodo estabelecido.

Valor de medicamentos estabelecidos adquiridos no periodo [Valor
formula: de medicamentos estabelecido para o periodo.

Apresentar processo de compra de medicamentos que comprove a aquisicfio prev‘iSta
dos medicamentos para o periodo.
meta: 100%
Periodo: Aplicado Contratualizado 96- Observagao
dezembro/ZO 44.422,61 97.54o,74 45,54
fonte:
Critérios de pontuacao:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 80% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor maximo de pontos 10 Observagfio
Pontuagfio Obtida 0
desempenho (%) 0,00

Verificar a relagao entre o Valor de materIaIs ho5pitalares comprados
e o valor de materiais hospitalares programado para o periodo
estabelecido.

objetivo:
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Valor de materiais hospitalares estabelecidos adquiridos no periodo/
formula: Valor de materiais hospitalares estabelecido para o periodo.

Apresentar processo de compra de materiais hospitalares que comprove a aquisigao
prevista dos materiais hospitalares para o periodo.

meta: 100%

Periodo: Aplicado Contratualizado % Observagao
dezembro/ZO 0,00 912,72 0,00
fonte:
Critérios de pontuagao:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% 3 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 80% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor méximo de pontos 10 Observagfio
Pontuagao Obtida 0
desempenho (96) 0,00

A ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘  —‘3 ' """""; :“"—"”} "‘—”"—""T+_“““—"'W~"W'
: MAWAHJLJQ MAJ; _M____. “New _ _

Verificar a relagao entre o valor de materiais cle limpeza e higiene
objetiVO' comprados e o valor de materiais de limpeza e higiene programado

para o periodo estabelecido.

Valor de materiais de limpeza e higiene estabelecidos adquiridos no
formula: periodo / Valor de materiais de limpeza e higiene estabelecido paraoi

periodo.

Apresentar processo de compra de materiais de limpeza e higiene que comprove a
aquisigfio prevista dos materiais cle limpeza e higiene para o periodo.

meta:  100%
Periodo: Aplicado Contratualizado % Observagao
dezembro/ZO 0,00 8592,60 0,00
fonte:
Critérios de pontuagao:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% 3 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 80% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor ma'ximo de pontos 10 Obser‘vac‘fio
Pontuagao Obtida O
desempenho (96) 0,00
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. Verificar a relagao entre o valor de materiais descartéveis e o valor
objetivo: de materiais descarta’veis programado para o periodo estabelecido.

Valor de materiais materiais descartaveis estabelecidos adquiridos no
formula: perlodo / Valor de materiais descartéveis estabelecido para o

perlodo.

Apresentar processo de compra de materiais materiais descartéveis que comprove a
aquisigao prevista dos materiais demateriais descartaveis para o perlodo.

meta: 100%
Periodo: Aplicado Contratualizado % Observagfio
dezembro/20 1290,00 1033,85 124,78
fonte:
Critérios de pontuagfio:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 80% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor maximo de pontos 10 Observa'rfiio
Pontuacfio Obtida 10

desempenho (%) 100,00

Verificar a relaga'o entre o valor de materiais de escritério e o valor
objetivo: d e  materiais materiais descartaveis programado para o periodo

estabelecido.
Valor de materiais de escritério estabelecidos adquiridos no periodo

formula: /Valor cle materiais de escritorio estabelecido para o periodo.

Apresentar processo de compra de materiais de escritorio que comprOVe a aquisigfio
prevista dos materiais de escritério para o periodo.

meta:  100%

Periodo: Aplicado Contratualizado % Observagfio
dezembm/ZO 0,00 2523,59 0,00
fonte:
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Critérios de pontuagfio:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% '3 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 80% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor méximo de pontos 10 ‘ Observagao
Pontuaga‘o Obtida 0

desempenho (%) 0,00

Monitorar a efeividade das agfies assistenciais ex
objetivo: covm

Total de pacientes internados na UTI-COVID com alta com
confirmagao para COVID ocorrida no periodo [Total de pacientes

formula: internados na UTl-COVID com confirmagfio para COVID no mesmo
periodo x 100.

meta: > 80%
Periodo: Altas lnternagfles %; Observagfio
dezembro/ZO 26 33 78,79
fonte:
Critérios de pontuagao:
70% a 80% = Meta atendida = 10 pts.
60% a 69,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 60% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor maximo de pontos 10 Observag’ao
Pontuagfio Obtida 10
desempenho (%) 100,00
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Total de pacientes internados na Ala COVID com alta melhorada Com
confirmagao para COVID ocorrida no periodo [Total  de pacientes

formula: internados na Ala COVID com confirmagfio para COVID no mesmo
periodo x 100

meta: 100%
Periodo: Altas Internagaes % Observacfio
dezembro/ZO 47 57 82,46
fonte:

Critérios de pontuagfio:
70% a 80% = Meta atendida = 10 pts.
60% a 693% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 60% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor méximo de pontos 10 Observacfio
Pontuagfio Obtida 10
desempenho (%) 100,00

desempenho (%)

CONSTATACOES:

De ac‘ordo Com 0 Relatério de atividades encaminhado pela ayaliada, no

que 'se refers aos indicadores somente houve valor aplicado para aquisiofies dc;
medicamentos e matcriais descartéveis;

Houve aquisiofio comprovada de medieamentos com aplicaefio de recurso

financeiro no percentual dc 45,54% do totalprogramado para 0 periodo;

Houve aquisiefio comprovada d;e matcriais descartéveis com aplioagfio de

recurso financeiro no percentual de 124,78%,_ portanto acima do valor programado para o

periodo;
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A avaliada median o repasse do recurso financeiro em parcela finica em
08 de dezcmbro de 2.020;

A vigéncia da parccria foi cstipulada para o periodo dc 05 (cinco) meses,
logo 0 recurso deveria ser aplicado de maneira proporcional e mensalmente para cada item

din-ante esse periodo, esse cronograma foi oficializado pelo 1° TA, porém esse planejamento

n50 foi cumprido;

No que diz respeito é efetividade das agfies assistenciais executadas. no

setor UTI Covid, o percenmal foi de 7 8,79% . Esse percentual é referente ao nfimero de altas.

médicas regisfladas cm rclagfio a0 nfimer‘o dic intcmagfies ocorridas no periodo. Fofam

registrados 09 6bitos;

Quanta é efetividade .das agfies assistenciais executadas no setor d6,

Enfermaria Covid, o percentual foi de 82,46% . Esse percentual é referente a0 nfimero de

altas médicas registradas em rclagéo a0 nfimero de intemagfies ocorridas no periodo. Foram

registrados 08 ébitosg,

CONCLUSAO

Amie o exposto, de acordo com as informagfies quc nos foram enviadas

para anélise, canst‘atamos que a avaliada atingiu o percenwal de 42,86% das metas

pactuadas

Os indicadorcs, quanfitafivos foram cumpridos parciahnente, apenas dois

indicadores; pois a avaliadanfio realizou as demais aquisiqfie‘s program‘adas para o periode
aValiado.

Portanto, a aivaliada n50 utilizau o recurso financeiro ri'epassado pelt)

Convénio para efetuar as aquisigfies que estavam programadas originalmente. Nesse sentido,

procura explicar o descumprimento do planej ado afirmando que havia estoque desses itens?

raw) pela qua] entendeu- que esses itens seriam suficientes para atender a demanda no
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Sfio essas as constatagfies observadas no pcfiodo avaliado, portanto n50

houve‘ o cumprimento integral das metas quantitativas estipuladas. Em relagfio aos

indicadores qualitativos, houve a prestagfio das informaqfies sobre a efetividade das aqfies

assiStenciais dos servigos, com os resultados jé detalhados no decorrer deste relatério.

Desse modo, nos termos da cléusula 8.2 do Termo de Convenio

encanfinhamos o presente relatério para o Chefe do Executivo e a0 Diretor do Departamento

Municipal de Safide para as providéncias cabiveis em relagfio aos apon’ramentos relatados;

Também deverfio ser cientificados o Gestor da Parceria e o RepresentamE da avaliada.

S50 1050 da Boa Vista, 07 de, abril de 2021,

Cbmisgéo d9 Amman. mud; palaPor‘tam Municipal :1“ 13-923“, as 24 mmfil $207201.

Lufivvnma. h flex/12%
LUCIMARA MANGUES‘ BENEDICT O LUCAS EREIRA PIROLA

Obs:
0 Sr. Isaac Ferreira da Silva, membro da Comissfio de Avaliagfia, porforga do art. 56, §2"
do Decreto Municipal 11" 6.659, de 29 de dezembro de 2.020 ndo poderé participar deste
processo de avaliagfio par ser 0 Gestor da Parceria.
A Sra. Rubya Sanny de Carvalho, membro da Comissdo de Avaliagfio, foi cedida para
prestar servigo no municflvio de Aguai, pela Portaria' Municipal 13.710, de 29 de‘ marge dB
2. 021.




