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RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO 

    

  

Termo de Fomento 08/2020 

  

  

Entidade Conveniada: | Santa Casa de Misericórdia “Dona Carolina Malheiros”. 

  
30 de novembro a 31 de dezembro de 2020 

Período analisado: 

  

  

  

Visita realizada: Não realizada em razão da pandemia da Covid-19 

Responsável pela Marcio Roberto Francioli - Provedor da Entidade 
Conveniada: 

Responsável pelas Carolina Moreira Hentz — Auxiliar de Comissões 
informações: 

  

Gestor da Parceria Lidia Rodrigues Cippollini, CPF 376.649.878-90 

  

Destinatário: Direção do Departamento Municipal de Saúde        
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Trata-se de relatório de acompanhamento do Termo de Fomento 08/2020, 

parceria que tem a finalidade de assegurar a continuidade dos atendimentos assistenciais aos 

pacientes acometidos pela COVID-19, através de aquisição de equipamento destinado aos 

exames de radiografia e equipamento de ar condicionado, cuja função será a adequação 

climática do ambiente onde será instalado o equipamento de RX, para enfrentamento da 

pandemia de Covid-19 

O instrumento legal do Convênio foi assinado em 30 de novembro de 

2020, ocasião em que iniciou a vigência da parceria. A execução do Convênio foi provida 

pelo Poder Público Federal com o aporte de R$ 727.014,53 (setecentos e vinte e sete mil, 

quatorze reais e cinquenta e três centavos) em parcela única com prazo de vigência de 08 

(oito) meses, com término previsto para 29/07/2021. 

O acompanhamento da execução deste convênio, apreciado neste relatório, 

é referente ao desempenho das atividades em nível operacional, portanto tem como 

parâmetro de avaliação os critérios de valores estabelecidos pelo Plano de Trabalho. 

Desse modo, os indicadores serão avaliados segundo os critérios definidos 

no Plano de Trabalho, cujo método se baseia na comparação entre o valor estabelecido para 

cada indicador e os valores efetivamente alcançados pela avaliada. 

Neste 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. 

Ao relatório. 

Assim, iniciamos com a apresentação do sistema de indicadores e os 

resultados que foram alcançados pela avaliada. 

INDICADORES E METAS:
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INDICADORES QUANTITATIVOS 

  

Indicador nº 01 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Objetivo Monitorar e disponibilização da agenda mensal 

de exames de Radiografia no Portal da CROSS 

Período Mensal 

Meta 100% 

Fórmula Total de exames de radiografia 

disponibilizados/ 1.000 exames de radiografia 

Resultado Meta atendida - 90 a 100% ( ) 

Meta parcialmente atendida — 80 a 89% ( ) 

Meta não atendida < 80% da meta 

RESULTADO A entrega do equipamento tem data prevista 

para 30/06/2021, portanto, não é possível, 

neste momento, efetuar a avaliação 

dos indicadores que constam do Plano de 

trabalho 

Indicador nº 02 

Objetivo Monitorar a quantidade de exames 

contrastados realizados 

Período Mensal 

Meta 100% 

Fórmula Total de exames contrastados realizados no 

período / total de exames contrastados 

contratados no Período . 

Obs: são considerados exames contrastados 

para avaliação do indicador: clister   
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opaco, Histerossalpingografia, uretrocistografial 

urografia venosa 
  

Resultado Meta atendida — 90 a 100% ( ) 

Meta parcialmente atendida — 80 a 89% ( ) 

Meta não atendida < 80% da meta 
  

RESULTADO 

  
A entrega do equipamento tem data prevista 

para 30/06/2021, portanto, não é possível, 

neste momento, efetuar a avaliação dos 

indicadores que constam do Plano de trabalho       

INDICADORES QUALITATIVOS 

  

Indicador nº 03 

  

Objetivo Monitorar a disponibilidade do equipamento 

de radiografia 
  

Período quadrimestral 
  

Meta 100% 
  

Fórmula Quantidade de agendamentos apresentados no 

Período / total de agendamentos pactuados 

No mesmo período 
  

Resultado Meta atendida — 90 a 100% () 

Meta parcialmente atendida — 80 a 89% ( ) 

Meta não atendida < 80% da meta 
  

RESULTADO A entrega do equipamento tem data prevista 

para 30/06/2021, portanto, não é possível, 

neste momento, efetuar a avaliação dos 

indicadores que constam do Plano de trabalho 
  

  

Indicador nº 04 

  

Objetivo   Aumentar a quantidade de exames de     radiologia realizados 
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Período Mensal 
  Meta > 10% acima do realizado no último 

trimestre imediato ao início das operações do 

equipamento 
  

Fórmula Total de exames de radiologia realizados 

no período / Média de exames realizados no 

último trimestre imediato ao início das operações 

Do equipamento 

  Resultado Meta atendida — 90 a 100% ( ) 

Meta parcialmente atendida — 80 a 89% ( ) 

Meta não atendida < 80% da meta 
  

RESULTADO A entrega do equipamento tem data prevista pal 

30/06/2021, portanto, não é possível, neste 

momento, efetuar a avaliação dos indicadores 

que constam do Plano de trabalho         

CONCLUSÃO 

Considerando que a entrega do equipamento ainda não foi efetivada, mas 

encontra-se dentro do prazo contratual, que prevê a entrega para 6 (seis) meses da data da 

compra e mais 02 (dois) meses para instalação e início da operação, a execução do presente 

Relatório Técnico de Monitoramento, fica condicionado à entrega efetiva do equipamento 

e sua instalação para o início da operação. 

São João da Boa Vista, 11 de junho de 2021. 

ias Lodur A A Dio suraiincamicise same 

LIDIA ROD UES CIPPOLLINI 

Gestora da Parceria


