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COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

 

PARECER CONCLUSIVO

 

HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO – 2º TRIMESTRE/2021

 

OBJETO: Parecer Conclusivo referente aos resultados ob�dos no 2º trimestre de 2021, no âmbito do Contrato de Gestão
n° 005/2011, celebrado entre a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e a Organização Social de Saúde Fundação
Manoel da Silva Almeida – Hospital Infan�l Maria Lucinda, cujo escopo principal é o gerenciamento e a execução de
ações e serviços de saúde no Hospital Ermírio Cou�nho, no município de Nazaré da Mata-PE.

 

INTRODUÇÃO

Chega a esta Comissão Mista de Avaliação, ins�tuída através da Portaria Conjunta SES/SEPLAG/SAD nº 240,
de 06/07/2016, com efeitos retroa�vos a 01/05/2016, alterada pela Portaria nº 001 de 19/01/2022, em atendimento aos
termos dispostos no § 3º, do Ar�go 16, da Lei nº 15.210/13, com redação alterada pela Lei nº 16.155/17, o Parecer Técnico
da Comissão Técnica de Acompanhamento Interno – CTAI nº 214/2021, referente aos resultados ob�dos no 2º trimestre
de 2021 (Hospital Ermírio Cou�nho).

O mencionado documento, bem como os anexos, subsidiam a emissão do presente Parecer Conclusivo por
esta Comissão Mista, em atendimento aos termos do § 1º, do Ar�go 16, com redação da Lei Estadual nº 15.210/2013,
alterada pela Lei Estadual nº 16.771/2019.

 

FUNDAMENTAÇÃO

Para emissão do presente Parecer, esta Comissão Mista de Avaliação dos Contratos de Gestão remete-se ao §
1º do Ar�go 16 da Lei Estadual nº 15.210/2013, com redação alterada pela Lei Estadual nº 16.771/2019, abaixo transcrito:

“Art. 16. Será ins�tuída Comissão Mista de Avaliação para proceder à análise defini�va dos relatórios trimestrais sobre
os resultados do contrato de gestão.

§ 1º - Após o recebimento do parecer da Comissão de Acompanhamento Interno do Contrato de Gestão acerca dos
relatórios trimestrais e resultados a�ngidos com a execução contratual, a Comissão Mista de Avaliação deverá, até o
úl�mo dia do mês subsequente, emi�r parecer conclusivo a ser disponibilizado no Portal da Transparência do Governo do
Estado de Pernambuco, bem como encaminhado à Secretaria de Saúde e à Secretaria da Controladoria Geral do Estado”.

O Parecer Técnico e anexos referem-se aos resultados assistenciais ob�dos pelo Hospital Ermírio Cou�nho, no
2º trimestre/2021, os quais foram encaminhados à Superintendência de Controle Interno (SCI/SES) e a esta Comissão Mista
na data de 17/01/2022, através do O�cio DGMMAS nº 016/2022, pelo SEI de nº 2300000999.000097/2021-76.

Salientando que a análise desta Comissão Mista foi realizada também através do Sistema de Gestão
disponibilizado no site sgss.saude.pe.gov.br

Ressalta-se que os números em sobrescrito nesse Parecer se referem às considerações desta Comissão Mista
de Avaliação, que estão listadas no final do documento.

 

A UNIDADE ANALISADA

O Hospital Ermírio Cou�nho, cujo Contrato nº 005/2011 encontrava-se vigente à época de acordo com o 9º
Termo Adi�vo, foi reorganizado com a perspec�va de estruturação de uma rede hospitalar Estadual regionalizada,
hierárquica e integrada, com redefinição do perfil assistencial dos hospitais de sua rede e ao mesmo tempo propondo

https://www.google.com/search?q=sgss.saude.pe.gov.br&oq=sg&aqs=chrome.2.69i60j46i512j35i39l2j0i433i512j0i512l3.4161j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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medidas para promover melhor acesso da população aos serviços, sendo assim referência em atendimento materno-
infan�l, de urgência e emergência em obstetrícia e parto de risco habitual, os atendimentos são referenciados e de
demanda espontânea, prestando assistência também nas especialidades de clínica médica e pediátrica.

O Ambulatório atende pacientes egressos da Unidade e aos referenciados pela ESF nas especialidades:
Ginecologia, Obstetrícia (pré-natal de alto risco e pós-parto), além das especialidades de Neurologia, Otorrinolaringologia,
Cardiologia, Clínica Médica, Nutrição, Psicologia e Enfermagem.

A Unidade, conforme Anexos Técnicos I e II do 5º Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão nº 005/2011, possui
as seguintes metas assistenciais: Indicadores de Produção (Saídas Hospitalares, Atendimentos de Urgência e Atendimentos
Ambulatoriais) e Indicadores de Qualidade (Qualidade de informação, Atenção ao usuário, Controle de Infecção Hospitalar,
Taxa de Cesariana em Primíparas, Proporção de Óbitos Maternos Inves�gados, Proporção de Óbitos Fetais Analisados e
Proporção de Recém-nascidos vacinados com as vacinas BCG e 1º dose contra a Hepa�te B).

Para avaliação do Hospital Ermírio Cou�nho, o Contrato de Gestão prevê regras no repasse dos valores,
sendo 70% desse recurso denominado de parte fixa e 30% denominado de parte variável, essa úl�ma vinculada ao
cumprimento de metas específicas. No que concerne à parte variável, ela é dividida pelos indicadores de produção (20%) e
pelos indicadores de qualidade (10%), podendo o Hospital executar o mínimo de 85% da meta sem que ocorra descontos no
repasse, conforme indicado no Quadro 01 abaixo.

Vale ressaltar que quanto a análise dos Indicadores Assistenciais Contratuais, a Comissão Técnica de
Acompanhamento Interno, em seu Parecer Técnico, vem esclarecendo que quanto à ausência dos anexos de dados dos
indicadores no Sistema de Gestão: a) Relatórios de A�vidade Assistencial; b) Relatórios de Qualidade; c) Relatórios da Parte
Variável (AIHs apresentadas e fora do mês de competência), os mesmos seguem as jus�fica�vas apresentadas no anexo
OFÍCIO NAE/GATI Nº035/2021 (20315609).

Quadro 01 – Sistema de Avaliação por Peso de Produção

Fonte: Anexo III do 5º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão Nº 005/2011.

 

1. INDICADORES DE PRODUÇÃO

Na avaliação de Produção, são considerados Saídas Hospitalares, Atendimentos à Urgência e Atendimentos
Ambulatoriais realizados pelo Hospital Ermírio Cou�nho e, de acordo com o Anexo Técnico I do 5º Termo Adi�vo ao
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Contrato de Gestão n° 005/2011, a meta contratada corresponde a 240 saídas/mês, 9.200 atendimentos à urgência/mês e
700 consultas ambulatoriais/mês.

1.1 Saídas Hospitalares

Conforme informações apresentadas no Parecer Técnico CTAI nº 214/2021 e Sistema de Gestão o total de
Saídas Hospitalares no trimestre avaliado a�ngiu o volume de 961 saídas, representando um percentual de 133,47%,
cumprindo a meta contratada, tendo a Unidade apresentado o seguinte desempenho:

Tabela 01. Meta Contratada x Realizado – Saídas Hospitalares

Fontes: Parecer CTAI e Sistema de Gestão– 2º Trimestre/2021 - Hospital Ermírio Cou�nho
 

 

1.2 Atendimentos à Urgência

Conforme informações apresentadas no Parecer Técnico CTAI nº 214/2021 e Sistema de Gestão o total de
Atendimentos de Urgência no trimestre avaliado a�ngiu o volume de 21.717 tendimentos, representando um percentual de
78,68%, não cumprindo a meta contratada, tendo a Unidade apresentado o seguinte desempenho:

Tabela 02. Meta Contratada x Realizado – Atendimento à Urgência

Fontes: Parecer CTAI e Sistema de Gestão– 2º Trimestre/2021 - Hospital Ermírio Cou�nho
 

 

1.3 Atendimentos Ambulatoriais

Conforme informações apresentadas no Parecer Técnico CTAI nº 214/2021 e Sistema de Gestão o total de
Atendimentos Ambulatoriais no trimestre avaliado a�ngiu o volume de 1.815 atendimentos, representando um percentual
de 86,43%, cumprindo a meta contratada, tendo a Unidade apresentado o seguinte desempenho:

Tabela 03. Meta Contratada x Realizado – Atendimentos Ambulatoriais
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Fontes: Parecer CTAI Sistema de Gestão– 2º Trimestre/2021 - Hospital Ermírio Cou�nho
 

2. INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores de Qualidade definidos para o Hospital Ermírio Cou�nho estão descritos no Anexo II do 5º
Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão. São eles:

a)Qualidade da Informação: busca a melhoria contínua nos registros da Unidade. São divididos em Apresentação de AIH,
Diagnóstico Secundário e Taxa de Identificação de Origem do Paciente. Os dois últimos são monitorados, mas sem valoração
financeira.

b)Atenção ao Usuário: visa a avaliar a percepção de qualidade de serviços pelos pacientes ou acompanhantes. Compreende os
indicadores: Pesquisa de Satisfação do Usuário e Resolução de Queixas. Por se tratarem de requisitos de acompanhamento, não
têm valoração financeira.

c)Controle de Infecção Hospitalar: tem o objetivo de avaliar a qualidade da assistência na área de infecção hospitalar.

d)Taxa de Cesarianas em Primíparas: busca refletir parte do resultado obtido com o processo de melhoria contínua.

e)Proporção de Óbitos Maternos Investigados: objetiva monitorar a mortalidade materna para melhoria da saúde feminina.

f)Proporção de Óbitos Fetais Analisados: acompanhar os óbitos neonatais ocorridos durante determinado período.

g)Proporção de Recém Nascidos vacinados contra Hepatite B e com a BCG: avaliar a qualidade da assistência prestada ao
recém-nascido.

Tabela 04. RESUMO DOS INDICADORES 1
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Fontes: Parecer CTAI Sistema de Gestão– 2º Trimestre/2021 - Hospital Ermírio Cou�nho
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Fontes: Parecer CTAI Sistema de Gestão– 2º Trimestre/2021 - Hospital Ermírio Cou�nho

 

3. COMISSÕES E NÚCLEOS

A Cláusula Terceira do 5º Termo Adi�vo do Contrato de Gestão nº 005/2011, nos itens elencados abaixo,
preconiza que a Unidade deve:

“3.1.34 - Possuir e manter em pleno funcionamento, no mínimo, as seguintes Comissões Clínicas: Comissão de
Prontuários Médicos, Comissão de Óbitos, Comissão de É�ca Médica;

3.1.35 – Possuir e manter um Núcleo de Manutenção Geral – NMG que contemple as áreas de manutenção predial,
hidráulica e elétrica, assim como um Serviço de Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na unidade, bem como
manter o núcleo de engenharia clínica para o bom desempenho dos equipamentos”.

Consta no Parecer CTAI nº 214/2021 em seu item 5.4 (Comissões e Núcleos), que “os relatórios mensais
previamente analisados pela Equipe Assistencial da Superintendência de Assistência da Rede Ambulatorial e Hospitalar dos
Contratos de Gestão - SASSCG informam que a Unidade possui e mantém em pleno funcionamento todas as Comissões
Clínicas estabelecidas contratualmente, como também os Núcleos previstos na cláusula supracitada”

 

4. APONTAMENTO DE DESCONTO

O Hospital Ermírio Cou�nho não cumpriu as metas de Produção no Indicador de Atendimento à Urgência no
primeiro trimestre de 2021, como também, a meta de Qualidade no Indicador de Recém Nascido Vacinado com a Vacina
contra Hepa�te B e a Vacina BCG, nos meses de maio e junho/2021, o que gera apontamento de descontos conforme
tabelas abaixo:

Tabela 05. Apontamento de Desconto 2
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Fontes: Parecer CTAI e Anexos – 2º Trimestre/2021 - Hospital Ermírio Cou�nho

 

Verifica-se que a Unidade não cumpriu a meta para o indicador Atendimento à Urgência no 2º trimestre de
2021, tendo a mesma enviado jus�fica�vas por meio dos O�cios nºs 61/2021, 24/2020 e 17/2021, que foram analisadas
pela CTAI, que opinou favoravelmente às jus�fica�vas apresentadas.

Fontes: Parecer CTAI e Anexos – 2º Trimestre/2021 - Hospital Ermírio Cou�nho
 

Quanto ao indicador de Proporção de Recém Nascidos Vacinados com a 1ª dose da vacina contra Hepa�te B,
e Vacina BCG nas primeiras 12 horas de vida, a Unidade apresentou nos meses de maio e junho, percentual abaixo do
pactuado, não havendo o cumprimento da meta estabelecida nos mencionado meses O Hospital Ermírio Con�nho
encaminhou jus�fica�va através dos O�cios nº. 60/2021, 26/2021 e 018/2021, que foram analisadas pela CTAI, que opinou
favoravelmente às jus�fica�vas apresentadas.

O Parecer CTAI ressalta que em decorrência da pandemia da Covid-19, a suspensão das obrigações
relacionadas ao cumprimento de metas da Unidade, se dá conforme a determinação do Governo do Estado de
Pernambuco, conforme previsto no § 5º do Ar�go 3º da Lei Complementar nº 425/2020, a seguir:

“Art. 3º O �tular do órgão ou en�dade contratante, ou outra autoridade a quem delegar, fica autorizado a adotar meios
alterna�vos à dispensa de licitação prevista nesta Lei, que repute mais adequados ao atendimento da necessidade
administra�va, tais como convênios, acordos de cooperação, compras cole�vas, adesão a atas de registro de preços
internas ou de outros entes e termos adi�vos 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
respec�vos 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 incompa�veis com a situação de emergência,
devendo ser estabelecido regime de transição para a execução dos referidos contratos durante este período”.

 

5. PARECER DA COMISSÃO TÉCNICA DE ACOMPANHAMENTO INTERNO

O Parecer CTAI nº 214/2021 afirma em sua conclusão que “A Comissão Técnica de Acompanhamento Interno
dos Contratos de Gestão - CTAI tem primado pelo monitoramento eficaz das metas e serviços pactuados, levando-se em
consideração todos os aspectos apresentados nos relatórios enviados pela Unidade Hospital Ermírio Cou�nho, gerenciada
pela Organização Social de Saúde - Fundação Manoel da Silva Almeida - Hospital Infan�l Maria Lucinda e sob o prisma dos
princípios da eficiência e da legalidade da Administração Pública. Esta Comissão fundamentada no inciso IV do parágrafo
único do ar�go 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, alterada pelas Leis nº 16.152/2017, nº 16.155/2017 e nº 16.771/2019, e
na Portaria SES/PE nº 596 de 01 de setembro de 2021, elabora o presente parecer, a fim de garan�r um atendimento de
qualidade aos pacientes usuários do SUS. ”.

 

6. QUALIFICAÇÃO COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE

No que diz respeito à qualificação da Organização Social Fundação Manoel da Silva Almeida – Hospital
Infan�l Maria Lucinda, a mesma se encontra qualificada conforme os termos do Decreto nº 49.960 de 16 de dezembro de
2020, que retroage seus efeitos a 13 de novembro de 2020. Assim, durante o trimestre analisado, a Unidade atendeu ao
item 3.1.41 da Cláusula Terceira do 5º Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão nº 005/2011, a saber:
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“3.1.41 – Manter durante toda a execução do presente Contrato, em compa�bilidade com as obrigações por ele
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na seleção.”

 

7. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

As informações Financeiras do Contrato de Gestão nº 005/2011 no 1º trimestre de 2021, foram
encaminhadas através do anexo “Informação nº 10/2021/SES – SFPC”,

Após análise, percebe-se que a Unidade extrapolou em todos os meses do 1º trimestre o percentual de 70%
(setenta por cento) previsto no Parágrafo Segundo da Cláusula Oitava do 5º Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão nº
005/2011, que diz:

“A CONTRATADA poderá gastar no máximo 70% (setenta por cento) dos recursos público a esta repassada
com despesas de remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza, a serem percebidos pelos seus
dirigentes, empregados e servidores eventualmente a ela cedidos lotados no HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO

A Unidade u�lizou os percentuais de 81,62% (janeiro), 78,49% (fevereiro) e 81,06% (março), perfazendo no
1º trimestre de 2021 o percentual de 80,39%, não cumprindo a cláusula contratual no trimestre em análise.

 

 

Fontes: INFORMAÇÃO Nº 10/2021/SES – SFPC – PROCESSO Nº 2300000999.000097/2021-76 – 1º trimestre/2021
 

Tais informações seguirão sempre referente ao trimestre anterior, pois de acordo com o Manual de Prestação
de Contas de OSS (Organização Social de Saúde) temos: “Os responsáveis por prestar contas deverão enviar os documentos
necessários à GAFCG (SFCG/DGF) até o dia 05 do segundo mês subsequente ao mês de competência das informações,
prorrogando-se para o 1º dia ú�l subsequente, caso o dia 05 não seja ú�l, por exemplo, a prestação de contas de abril/2021
deve ser entregue até o dia 05 de junho/2021 (sábado), como sábado não é dia ú�l, a entrega da prestação de contas passa
a ser no dia 07 de junho/2021 (segunda-feira). Para situações de emergência e ou calamidade pública, os prazos serão
definidos em instrumento diverso deste manual, podendo ser realizado por meio de regulamentação específica dos órgãos
de controle ou semelhantes.

 

8. CONSIDERAÇÕES DA COMISSÃO MISTA DE AVALIAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Após análise e apreciação do material enviado pela Diretoria-Geral de Modernização e Monitoramento de
Assistência à Saúde, esta Comissão entende que se faz necessária a seguinte recomendação à citada Diretoria, referentes à
execução do Contrato de Gestão nº 005/2011 – Hospital Ermírio Cou�nho:

1. O Parecer CTAI nº 214/2021, quando apresenta os Quadros dos Resultados Alcançados (quadros 02 e 03), os mesmos
apontam os Indicadores de Qualidade da Unidade Hospitalar de forma distinta do que vinha sendo apresentado nos relatórios e
pareceres técnicos anteriores, onde apenas um quadro abrangia os dados da Unidade hospitalar. Da maneira que está sendo
apresentada, esse novo modelo, dificulta a observação dos dados a serem analisados e compilados, principalmente quando da
elaboração do Parecer Anual, que será enviado aos órgãos de controle (TCE e CGE). No presente Relatório Conclusivo, esta
CMA replicou as informações contidas no Parecer Técnico CTAI..
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2. No quesito Apontamentos Descontos o Parecer nº 214/2021 - CTAI vem apresentando a aplicação do percentual sobre o
resultado do trimestre, porém os percentuais relativos aos descontos devem ser avaliados e aplicados pela meta alcançada nos
respectivos meses. Diante do exposto, solicitamos que sejam informados os resultados mensais e seus respectivos descontos,
conforme tabela abaixo:

 

CONCLUSÃO

Com base nas informações apresentadas no Parecer CTAI nº 214/2021, Sistema de Gestão
(sgss.saude.pe.gov.br) e anexos do SEI nº 2300000999.000097/2021-76, bem como de acordo com o Contrato de Gestão nº
005/2011 e seus Termos Adi�vos, esta Comissão conclui que a Unidade ora analisada cumpriu com as obrigações
contratuais no 2º trimestre/2021, exceto no Indicador de Atendimentos de Urgência Médica e no Indicador de Proporção de
Recém Nascidos Vacinados, conforme relato acima. Apesar disso, o HOSPITAL ERMÍRIO COUTINHO vem cumprindo sua
principal função, que é atender os usuários do Sistema Único de Saúde que procuram o serviço com eficiência e qualidade,
em concordância com os termos do inciso IV, do parágrafo único do ar�go 15 da Lei Estadual nº 15.210/2013, com redação
alterada pela Lei Estadual nº 16.771/2019.

 

É o Parecer.
 

Salvo Melhor Juízo.
 

Recife, 04 de fevereiro de 2022.
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oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Marques Ramos Carneiro, em 04/02/2022, às 15:15, 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 21072163 e o código CRC
F48E9D44.
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