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RELATÓRIO DO 1° TRIMESTRE JANEIRO A MARÇO 2021 UPAE SALGUEIRO

 

1. Introdução

 

O presente relatório, apresenta os resultados obtidos com a execução do Contrato de Gestão n° 006/2014,
assinado em 17/07/2013, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização
Social de Saúde Fundação Professor Martiniano Fernandes – IMIP Hospitalar, para o Gerenciamento da
Unidade Pernambucana de Atenção Especializada – UPAE Dr° Erick Alves Ribeiro e Silva, no Município
de Salgueiro.

O Relatório Trimestral de monitoramento do Contrato de Gestão, previsto na Lei Estadual nº 15.210/2013,
alterada pela lei 16.155/2017, elaborado a partir do acompanhamento das atividades assistenciais executadas
na Unidade, referente ao período de Janeiro a Março de 2021, apresenta os resultados obtidos com a
execução do Contrato de Gestão competente, por meio de visitas sistemáticas, acompanhamento dos
relatórios gerenciais mensais, com o objetivo de avaliar o cumprimento das metas contratadas.

 

2. Perfil do Serviço

            A UPAE Salgueiro é um centro regional de diagnóstico e orientação terapêutica com alta
resolubilidade e densidade tecnológica, oferecendo atendimentos ambulatoriais em especialidades médicas,
procedimentos diagnósticos de média complexidade, onde o acesso ao serviço ocorre de forma regulada,
com horário de atendimento de 07:00 às 17:00 de segunda a sexta-feira.

A UPAE apresenta setor ambulatorial formado por recepção com sala de espera; doze consultórios; sala para
coleta; sala para curativo; DML entre outros. O setor de diagnóstico possui sala de espera com recepção,
DML, sala de fisioterapia, sala de exame de densitometria óssea, urodinâmica e cistoscopia; sala de Raio-X;
sala de exames tipo bera, audiometria, teste ergométrico, eletrocardiograma, mapa/holter,
ecocardiografia/doppler vascular, entre outros.  Possui ainda, áreas de depósito, rouparia, laboratório, posto
policial, segurança, depósito de material de limpeza, arquivo médico, sanitários públicos, administração,
refeitório e vestiário para os funcionários.

 

 

3. Gestão do Contrato

 

O Contrato de Gestão nº 06/2014  prorrogado de acordo a Clausula Primeira do 11º Termo Aditivo, válido
até 02 de março de 2024, limitado sua duração até o máximo de 10 (dez) anos, conforme disposição da Lei
Nº 15.210 de 2013, cujo objeto é a operacionalização da gestão e a execução de ações e serviços de saúde
prestados na UPAE Salgueiro, implantada no município de Salgueiro-PE, em conformidade com as
especificações e obrigações constantes do instrumento convocatório, nas condições previstas no contrato
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citado e na proposta de trabalho apresentada pela contratada. O valor da parcela mensal do referido contrato
é de R$ R$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais).

 

4. Metodologia

 

A elaboração do presente Relatório foi baseado nas informações recebidas da UPAE Salgueiro, referente ao
período de  Janeiro a Março de 2021, assim como nas planilhas de monitoramento, sendo subsidiado ainda
pelas visitas técnicas realizadas à Unidade, e demais documentos que contemplaram o objeto de avaliação.

 

5. Comparativo das metas pactuadas com os resultados alcançados

 

O comparativo das metas propostas com os resultados alcançados é cláusula essencial do Contrato de
Gestão, prevista no inciso IX do Art. 10 da lei 15.210/13, alterada pela lei 16.155/17.
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Fonte: Relatório Gerencial Mensal/Planilha de Monitoramento/Boletim de Informações Diárias –
BID/DATASUS

 

OBS: No quadro acima se verifica que na apresentação do SAI/SUS do mês de fevereiro encontra-se zerado,
no entanto sua produção foi alimentada no mês seguinte.

 

6. Cumprimento das Cláusulas Contratuais

O monitoramento dos itens previstos na cláusula terceira do Contrato de Gestão – obrigações da contratada –
é de importância relevante ao alcance do objetivo contratual pela Administração Pública.
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            Fonte: Relatório Gerencial Mensal/Planilha de Monitoramento

7. Apontamento de Descontos

           

O apontamento de descontos está diretamente relacionado ao cumprimento de metas contratuais valoradas.
Caso a Unidade não alcance a meta mínima, definida em contrato, sofrerá apontamento de descontos. O Art.
15-A, e seus parágrafos, da lei 16.155/17 que altera a lei 15.210/13, define a nova regra para avaliação das
metas dos Indicadores de Produção. O Processo de avaliação dos Indicadores de Produção das UPAE, está
contemplado no dispositivo citado anteriormente; excetuando os Indicadores de Qualidade valorados, que
seguirá o rito anteriormente definido em contrato, ou seja, serão avaliados trimestralmente. No que concerne
a avaliação das metas valoradas da UPAE SALGUEIRO, verifica-se, no trimestre em análise, o não
cumprimento do indicador Consultas Médicas Especializadas  dos meses de Janeiro/Fevereiro/Março de
2021, apresentando os seguintes valores, 57,25% em Janeiro, 58,73% em Fevereiro e 59,52 % em Março da
meta contratual. Por esse motivo sofrerá apontamento de desconto de acordo com  valor da tabela abaixo;
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8.Considerações acerca do Parecer Conclusivo da CMA – Relatório 4º Trimestre de 2020(Outubro a
Dezembro) da UPAE Salgueiro.

 

Em relação ao item 1, verificou que o não atendimento da especialidade Mastologia no mês de dezembro/20,
devido ao afastamento do especialista pela COVID-19. E em relação aos atendimentos de Fonoaudiologia,
verificou em relatório que não tem atendimento de  primeira consulta, porém as sessões de fonoaudiologia
foram realizadas nos meses citados, tendo em vista que é o mesmo profissional que realiza a mesma
demanda. Vale salientar que as consultas não médicas são valoradas, de uma forma geral,  não por
especialidades. Com isso eles conseguem bater a meta contratual.

 Em relação ao item 2, segue em anexo o envio da justificativa do não comprimento de meta do atendimento
ambulatorial do mês de outubro (Ofício 56/2020).

            Em relação ao item 3 que se refere o envio das informações referentes às Comissões  e Núcleos,
verificou-se o envio das informações no quadro 02, do relatório do 4º Trimestre de 2020.

 Em relação ao item 4, segue a correção da tabela referente ao desconto de Outubro a Dezembro 2020.

Em relação ao item 5, verificou a publicação em Diário Oficial em 31/12/2020, com vencimento 28/11/2022
o Decreto 50.042 de 30/12/2020, referente a renovação da qualificação da entidade como Organização Social
de Saúde.
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Em relação ao item 6, segue as devidas correções; De acordo com o Contrato de Gestão nº 06/2014 
prorrogado de acordo com a Cláusula Primeira do 11º Termo Aditivo, válido até 02 de março de 2024.

9. Considerações sobre o Relatório do 1º Trimestre de Janeiro a Março de 2021.

Após análise dos dados apresentados pelo(a) UPAE Salgueiro, transcritos nos quadros 01 e 02, bem como
das visitas realizadas na Unidade no trimestre em questão, este apoio técnico assistencial faz as seguintes
considerações:

 

Considerando que a Unidade em questão respeitou as orientações dessa secretaria conforme portaria  SES/PE
N 107 de 24 de Março de 2020 que determinou a suspensão dos serviços cirúrgicos  eletivos, consultas e
procedimentos diagnósticos ambulatoriais em todas as unidades da rede assistencial pública e privada em
todo o Estado de Pernambuco.

Considerando a Lei Complementar Nº 425 DE 25/03/2020, O Governador do Estado de Pernambuco: Faço
saber que a Assembleia Legislativa decretou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 3º O titular do órgão ou entidade contratante, ou outra autoridade a quem delegar, fica autorizado a
adotar meios alternativos à dispensa de licitação prevista nesta Lei, que repute mais adequados ao
atendimento da necessidade administrativa, tais como convênios, acordos de cooperação, compras
coletivas, adesão a atas de registro de preços internas ou de outros entes e termos aditivos a contratos em
curso ou termos de ajuste de cunho indenizatórios.

§ 5º Nas contratações firmadas com Organizações Sociais de Saúde, Hospitais de Ensino e Hospitais
Filantrópicos, em curso, ficam suspensas as obrigações relacionadas ao cumprimento das metas pactuadas,
a apresentação dos respectivos relatórios de acompanhamento e avaliação, previstas no art. 14 da Lei nº
15.210, de 19 de dezembro de 2013, e Portarias do Ministro da Saúde, bem como outras formalidades
incompatíveis com a situação de emergência, devendo ser estabelecido regime de transição para a execução
dos referidos contratos durante este período.]

 A Unidade não alcançou todas as metas, tanto dos Indicadores de Produção quanto dos Indicadores de
Qualidade; havendo, assim, apontamento de descontos nos meses de Janeiro/Fevereiro/Março de 2021. A
UPAE Salgueiro não cumpriu a meta no item atendimento ambulatorial médico, apresentando 57,27% em
Janeiro, 58,73% em Fevereiro e 59,52% em Março da meta contratual. Portanto, para fins de monitoramento
e avaliação do Contrato de Gestão 006/2014 a unidade foi apontada contudo não sofreu aplicabilidade de
desconto, pois apresentou justificativa do não alcance de meta, assim como consideramos as orientações do
governo do Estado .

A Unidade possui, implantadas e em pleno funcionamento, as Comissões Clínicas de: Prontuário Médico e
de Infecção Hospitalar, justificada pela resolução CFM nº 2.152/2016, em seu Art. 3º, define que nas
instituições com até 30 médicos não haverá obrigatoriedade de constituição da Comissão de Ética Médica.
As atas das reuniões dessas comissões foram encaminhadas nos relatórios da Unidade.

 Foram realizadas visitas técnicas à Unidade no período em questão, e a mesma estava sem nenhuma
desconformidade.

10. Recomendações

 

Este apoio técnico Assistencial recomenda que sejam tomadas as devidas providências com relação às
questões listadas abaixo:

1. Foi orientado à unidade manter o funcionamento de acordo com as portarias vigentes.

11. Anexo
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Ofícios DGMMAS: 214/2021 – 230/2021 – 333/2021;

Ofícios da UPAE Salgueiro: 003/2021 – 004/2021 – 007/2021;

Ofício da UPAE Salgueiro Mês de Outubro 56/2020;

 Planilha de Monitoramento (Janeiro a Março de 2021)

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carla Roberta Gomes de Brito Caetano, em 05/07/2021,
às 10:53, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de
23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15013741
e o código CRC 6921AF4E.
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