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Convenio: 05/2020

Entidadev Conveniada: Santa Casia de Misericérdia “Dona Carolina Malheims”.

Periodo analisado: 01 it 31 de d‘ezemb’ro de  2020

Visita realizada: N50 realizada em razio da pandemia da Covid-l9

Responsivel p'ela Marcia Roberto Francioli - Provedor da Entidade
Conveniada:

Responsive] pelas Carolina Moreira Hentz — Auxiliar dc  Comissées
informagfies:

Comissfio de Avaliagza'io
Responsive]:

Comissio de Avaliacfio de Convénios, nomea'da pela
Portaria 13.023, de 24 de abril de 2.020

Destinatfirio: Diregfio do Departamento Municipal de Safide
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Trata-se de relatério de acompanhamemo do Convénio 04/2020, paroefia
que tow a finalidade de assegurar a continuidade dos atendimentos as-sistenciais aos

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

materiais dc escritério, materiais descartéveis, matcriais. de higiene, materiais de limpeza,

matcriais hospitalarcs e medicamentos.

O instrumento legal do Convénio foi assinado em 18 de novembm do

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

pelo Poder Pfiblico Federal com o aporte de R$ 322.437,88 (trezentos e Vinte e dois mil1

quatrocentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos) em parcela finica com prazo dc

vigéncia de 05 (cinco) meses, com término previstopara17/04/2021.

O acompanhamento da execuofio deste convénio, apreciado neste relatorio,

é referente ao desempenho das atividades em m’vel operacional, portanto tem como

patfimotro dc avaliagfio os critérios dev valores estabelecidos pelo Plano de Trabalho.

Desse mode, 05 indicadores serio avaliados segundo os critérios definidos

no Plano dc Trabalho, cujo método se baseia na comparaofio entre o valor eStabeIecido para
cada indicador e as valores efetivamente alcangados pela avaliada.

Nests contexto, rcssalta‘mos que o sistema de indicadores é composto pot

parametros quantitativos e qualitativos, com quadro de pontua‘gfio que permite avaliar o

perC'entual dc desempenho dc cada proposta dcscrita pelo indicador.
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Ac relatério.

Os indic'adores foram avaliado‘s do acordo com as informaofies prestadas
pela avaliada e comprovadas por relatérios especificos rclacionados as aquisigfies

programadas no Plano de Trabalho.

Assim, iniciamos com a apresentaofio do sistema de indicadores e as

resultados queforam alcanoados pela avaliada.

Periodo A v a l l a m b r o  de 2020 .7

b '  t '  VerIF car a relagao entre o valor de medicamentos comprados e o
0 1e “'0' valor de medicamentos programado para o periodo estabelecido.

Valor de medicamentos estabelecidos adquiridos no periodo / Valor
férmula: de medicamentos estabelecido para o periodo.

Apresentar processo cle compra d e  medicamentosque comprove a aquisiga'o previst‘a
dos medicamentos para o periodo.

meta: 100%
Perlodo: Aplicado Contratualizado % Observagfio
dezembro/ZO 1.608.83 35,508,40 4,53
fonte:
Critérios de pontuagao:
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 méximo de pontos 10 Observagao
Pontuagfio Obtida 0

desempenho (%) 0,00

Verificar a relagao entre o valor de materiais hospitalares compraclos
e o valor de materiais hospitalares programado para o periodo
estabelecido.

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

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

meta: 100%

Perfodo: Aplicado Contratualizado % ObserVagao
dezembro/Zo 27.985,09 42.125,91 66,43
fonte:
Critérios de pontuagfio:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 80% da meta = meta nao atendida = 00 ptos

Valor méximo de pontos 10 Observacéo
Pontuagao Obtida 0

desempe'nho (%) 0,00

comprados e o valor de materiais de limpeza e higiene programado
para o periodo estabelecido.

objetivo:

Valor de materiais de limpeza e h'igiene estabelecidos adquiridos no
periodo / Valor de materiais de limpeza e higiene estabeleicido para o

férmUIa:  per iodo .

Apresentar processo de compra de materiais de limpeza e higiene que comprovea
aquisiga'o prevlsta dos materiais de limpeza e higiene para o perfodo.

meta: 100%
Perlodo: Aplicado Contratualizado % Observagfio
dezembro/ZO 0,00 2285,93 0,00
fonte:
Critérios de pontuagao:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% a 89,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts..
< 80% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos



PREFEITURA MUNICIPAL DE 3A0 Jv DA BOA VISTA
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE

SEAC - Setor de Avaliacfio e Controle
saude_uac@saojoao.sp.gov.br

Valor maximo de pontos 10 Observagao
Pontuagao Obtida 0
desempenho (%) 0,00

objetivo:
Verificar a relagfio entre o valor de materiais descartéveis e o valor
de materiais descartaveis programado para o periodo estabelecido.

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

Apresentar processo de compra de materiais materiais descartéveis que comprove a
aquisicao prevista dos materiais dematerials descartaveis para o periodo.

meta: 100%

Periodo: Aplicado Contratualizado 96 Observagfio
dezembr0/20 0,00 639,23 0,00
fonte:
Critérios de pontuagao:
90% a 100% = Meta atendida = 10 pts.
80% a 89.9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 80% da meta = meta nfio atendida = 00 ptos

Valor maximo de pontos 10 Observacfio
Pontuagao Obtida 0

desempenho (%) 0,00

'3 f2" ; j .  j I ... ; . an 9». .,

Monitorar a efetividade das agfies assistenciais executadas na UTI-
objetivo: COVID

Total de pacientes internados na UTl-COVID com alta com
f ,  I confirmagfio para COVID ocorrida no periodo [Total de pacientes
ormu a: internados na UTl-COVID com confirmagfio para COVID no mesmo

periodo x 100.
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meta: > 80% .
Periodo: Altas Internagfies % Observagfio
dezembro/ZO 2,5 33 73,79
fonte:
Critérios de pontuagfio:
70% a 80% = Meta atendida = 10 pts.
60% 3 59,9% = Meta parcialmente atendida = 05 pts.
< 50% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

Valor méximo de pontos 10 Observagfio
Pontuagfio Obtida 10,
desempenho (96) 100,00

objetivo: COVID

Total de pacientes internados na Ala COVID com alta melhorada com
confirmag’éo para COVID ocorrida no periodo / Total de pacientes

férmula‘i internados na Ala COVID com confirmag’afo para COVID no mesmo
periodo x 100

meta: 100%
Periodo: Altas lnternagfie's % Ob'servacia
dezembro/20 47 57 82,46
fonte:

Critérios de pontuagfio:
70% a 80% = Meta atendida = 10 pts.
50% a 69.9% = Meta parcialmente atendida = 05 rats:
< 60% da meta = meta n50 atendida = 00 ptos

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

Pontuagfio total Obtida 20

desempenho (%) 33,33
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CONSTATACOES:

De acordo com o Relatério dc: atividades encaminhado pela avaliada, no

que se refere aos indicadores, somente houve valor aplicado para aquisiqfie's dc

medicamentos c materiais hospitalares;

Houve aquisiqfio comprovada de medieamentos com apli‘eagéo de recmso

finanoeiro no percentual de 4,53% do total programado para o periodo;

Houve aquisiqfio comprovada de materiais hospitalares com aplica§fio dc

recurso financeiro no percentual (16 66,43%., portanto acima do valor programado para o

periodo;

A avaliada recebeu o repasse do recluse financeim em parcela finicza em
()8 dc dezembro dc 2.1020;

A vigéncia da parceria foi estipulada para o periodo de 05 (cinco) meses,

logo 0 recurSo deveria set aplicado de maneira proporcional c mensalmente para cada item

dmante csse pcriodo, esse. cronograma foi oficializado pelo 1" TA, porém esse‘planejamento

n50 foi cumprido;

No quc diz respcito a efetividade das agfics assistenciais executadas no

aster UTI Covid, o percentual foi dc 78,79% . Esse percentual é referente ao nfimero de altas

médicas registradas em relagfio a0 nfimer'o de intemaqfies ocorridas no periodo. Foram

xegistrados 09 6bitos;
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Quanto a efetividade das aqoes assistenciais executadas no setor de.

Enfe‘rmaria Covid, o percentual foi de 82,46% . Esse percentiual é referente a0 m'lmero de

altas médicas registradas em relagao a0 nfimero dc intemagoes ocorridas no periodo. Foram
registrados 08 (whites;

CGNCLUSAO

Ante o cxposto, de. :1m earn as informagfies que nos foram enviadas

para analise‘, constatamos que a av‘aliada atingiu o percentual de 33,33% das metals

pactu'adas.

Os indicadores quantitativos foram cumpridos parcialmente, apenas dais

indiCadores, pois a avaljada nao realizou as demais aquisig-oes programadas‘ para o periodo

avaliado.

Portanto, a avaliada nan utilizou o recurso financeiro repassado pelo

COnVénio para efetuar as aquisieoes que estavam programadas originalmente. Nesse sentido,

procure. explicar o descumprimento do planej ado afirmando que havia estoque desscs itens,

tazfio pela qual entendeu que asses itens seriam suficientes para “dander a demanda no

periodo.

850 essas as constataefies observadas no periodo avaliado, portanto nan

heave o cumprimento integral das metas quantitativas estipuladas. Em relaofio aos

indicadores qualitativos houve a prestagao das informagoes sobre a efetividade das agoes

afiistenciais dos servigos, com os resultados ja detalhados no deCOrrcr deste relatério.
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Desse modo, nos tel-mos da cléusula 8.2 do Termo dc Convénio

moanfinhamos 0 present: relatério para 0 Chefe do Executive 6 a0 Diretor do Departamento

Municipal de Safide para as pro‘vidéncias cabiveis em relagfio aos apontamentos relatados.

Também deverio ser‘ cientificados o Gestor da Parceria e o Representante da avaliada.

Sin 1050 da‘Boa Vista, 07 de abril (162021..

Com-sac dc Avaliagao, nmnmda gala PomdaMunicipaln‘ 13.023, de 24 d: aim] (is: 29201.

[(up' mma ha 32 heobitg

LUCIMARA MANGUES BENEDICTLO LUC, PE : IRAPIROLA

Obs:
0 Sr. Isaac Ferreira da Silva, membro da Comissc'z'o de Avaliagfio, porforga do art. .56, §2"’
do Decreto Municipal 12" 6.659, de 29 de dezembro de 2.020 1250 poderd particzpar deste
processo de avaliagc’io por ser 0 Gestor da Parceria.
A Sm. Rubya Sanny de Carvalho, membro da Comissfio de Avaliagdo, foi cedida para
prestar servigo no municz’pio de Aguai, pela Portaria Municipal 13. 7 I 0, de 29 de marge ale
2. 021.




