SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

ANEXO RP-06

-

REPASSES AO TERCEIRO SETOR TERMO DE CIÊNCIA E DE
NOTIFICAÇÃO CONTRATOS DE GESTÃO
-

-

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP

-

FAEPA gerenciadora do HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS
EDUARDO MARTINELLI"
CONTRATO DE GESTÃO No (DE ORIGEM): 001 .0500.000053/2017

-

OBJETO: O presente CONTRATO DE GESTÃO tem por objeto a operacionalização da gestão
e execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL
ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI", em
conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento.
a)
Anexo Técnico 1 Descrição de Serviços
Anexo Técnico II Sistema de Pagamento
b)
C)
Anexo Técnico III Indicadores de Qualidade
-

-

-

ADVOGADO(S)! NQ OAB: (*)
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do
a)
Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações
b)
de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na
Resolução 0 01/2011 do TCESP;
além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
C)
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo,
em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nQ 709, de 14 de janeiro de 1993,
iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código
de Processo Civil;
residencial ou eletrônico
Qualquer alteração de endereço
d)
deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
-

2.

-

ou telefones de contato

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente
a)
publicação;
Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
b)
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

~
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-

São Paulo,

de

de 20

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Dr. David Everson Uip
Cargo: Secretário de Estado da Saúde
CPF: 791.037.668-53 RG: 4.509.000-2
Data de Nascimento: 16/04/1952
Endereço residencial completo: Av. Barão Monte Mor, 62
E-mail institucional:

Real Parqu

-

-

São Paulo

-

SP

.pov br

E-mail pessoal: david-uipuol.com.br
Telefone(s): (11) 3066.8801 / 8660

________

de Gcordo
00 0119

~ItW

Assinatu

~

SC-11r X X110 60

Responsáveis que assinaram o ajuste:
Pelo ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE:
Nome: Dr. David Everson Uip
Cargo: Secretário de Estdo da Saúde
CPF: 791.037.668-53 RG: 4.509.000-2
Data de Nascimento: 16/04/1952
Endereço residencial completo: Av. Barão Monte Mor, 62

Parque

-

-

São Paul— SP

E-mail institucional: pabinetesecretario@saude.sø.pov.br

/

E-mail pessoal: david-uip@uol.com.br
Telefone(s): (11)3066.8801/8660
Assinatura:
,'

«

Pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL:
Nome: ProfQ Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli
Cargo: Diretor Executivo
CPF: 705.704.0006-79 RG: 21.638
Data de Nascimento: 22/11/1972
Endereço residencial completo: Rua Doutor Rubem Aloísio Monteiro Moreira, 155
Bairro Morro do lpê

-

Ribeirão Preto

-

-

apto. 91

-

SP

E-mail institucional: cavalli@faepa.br / rcavallicfmr.usp.br
E-mail pessoal:
Telefone(s):

5.8101/8192

Assinatura:

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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Contrato de Gestão Modelo para serviços hospitalares, exclusivamente ambulatoriais e
outros tipos de serviços - excluindo-se laboratórios - aprovado pela CJ no Processo
n°001/0100/000.366/2006 - Parecer CJ/SS n 2 581/2017.

CONTRATO DE GESTÃO
Processo n 2 001 .0500.000053/2017

CONTRATO QUE ENTRE Si CELEBRAM O ESTADO DE
SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA
SAÚDE, E A FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS
CLÍNICAS DA FMRPUSP - FAEPA QUALIFICADA
COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, PARA

REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES
E SERVIÇOS DE SAÚDE. NO HOSPITAL ESTADUAL
DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO
MARTINELLI".

Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São
Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av. Dr.
Enéas de Carvalho Aguiar n 9 188. neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da
Saúde, Dr. David Everson Uip, brasileiro, casado, médico, RG n 2 4.509.000-2. CPF
n791.037.668-53, doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Fundação de
Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRPUSP FAEPA, com CNPJ/MF n 9 57.722.118/0001 -40, inscrito no CREMESP sob n 929237. com

endereço Campus Universitário, s/ri - Bairro Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP e com
Estatuto arquivado no Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica
de Ribeirão Preto - SP registrado em microfilme sob n 2 025751 em 02/02/2011, neste ato
representada por seu Diretor Executivo Prof 9 Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli, brasileiro.
médico. R.G. n Q 21.638.076-5, C.P.F. n 0 705.704.006-78, doravante denominada
CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Complementar n 9 846, de 04 de junho de
1998, e considerando a declaração de dispensa de licitação inserida nos autos do Processo n
001.0500.000053/2017, fundamentada no § 1, do artigo 6, da Lei Complementar n 846/98.
combinado com o artigo 26, da Lei Federal n 9 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, e ainda em conformidade com os princípios norteadores do Sistema único de
Saúde - SUS, estabelecidos na Leis Federais ng 8.080/90 e n 8.142/90 , com fundamento na
Constituição Federal, em especial no seu artigo 196 e seguintes, e na Constituição do Estado
de São Paulo, em especial o seu artigo 218 e seguintes, RESOLVEM celebrar o presente
CONTRATO DE GESTÃO referente ao gerenciamento e execução de atividades e serviços de
saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR.
CARLOS EDUARDO MARTINELLI" cujo uso fica permitido pelo período de vigência do
presente contrato. mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1-

O presente Contrato de Gestão tem por objeto a operacionalização da gestão e
execução, pela CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde no HOSPITAL
ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "OR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI, em

conformidade com os Anexos Técnicos que integram este instrumento.
2-

O objeto contratual executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e
qualidade requeridas.

3-

Fazem parte integrante deste Contrato:
a) O Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços
b) O Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento
c) 0 Anexo Técnico 111 - Indicadores de Qualidade

\
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CLÁUSULA SEGUNDA
OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes
das especificações técnicas nos Anexos e daquelas estabelecidas na legislação referente ao
SUS, bem como nos diplomas federal e estadual que regem a presente contratação, as
seguintes:
1-

Prestar os serviços de saúde que estão especificados no Anexo Técnico 1 - Prestação de
Serviços à população usuária do SUS - Sistema único de Saúde e do Instituto de
Assistência Médica do Servidor Público Estadual - IAMSPE, conforme determina a Lei
Complementar n. 971 /05 e de acordo com o estabelecido neste contrato;

2-

Dar atendimento exclusivo aos usuários do SUS e do IAMSPE (Lei Complementar n.
971/2005) no estabelecimento de saúde cujo uso lhe fora permitido, nos termos do artigo
8, inciso IV. da Lei Complementar n. 846/98:
Dispor, por razões de planejamento das atividades assistenciais, de informação oportuna
sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam referenciados para
atendimento, registrando o município de residência e, para os residentes nesta capital do
Estado de São Paulo, o registro da região da cidade onde residem (Centro, Leste, Oeste,
Norte ou Sul);

4-

Responsabilizar-se pela indenização de dano decorrente de ação ou omissão voluntária,
ou de negligência, imperícia ou imprudência, que seus agentes, nessa qualidade.
causarem a paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a estes vinculados, bem como aos
bens públicos móveis e imóveis objetos de permissão de uso, de que trata a Lei
Complementar
846/98, assegurando-se o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis;
41- A responsabilidade de que trata o item anterior estende-se aos casos de danos
causados por falhas relativas à prestação dos serviços, nos termos do art. 14 da Lei
n. 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor);

5-

Restituir, em caso de desqualificação, ao Poder Público, o saldo dos recursos líquidos
resultantes dos valores dele recebidos;

6-

Administrar os bens móveis e imóveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o
disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder
Público;
6.1- Comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de bens
móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua
ocorrência;

(7

Na eventual necessidade de locação de imóvel pela Organização Social de Saúde, com
recursos do Contrato de Gestão, dependerá de prévia pesquisa de mercado, contendo
ao menos 03 (três) imóveis de interesse, a ser submetida à Secretaria de Estado da área
correspondente, que se pronunciará após consulta ao Conselho do Património Imobiliário
para verificar a existência de próprio estadual disponível para uso, consoante Artigo 2, 1,
"c" do Decreto 62.528/201 7.
7.1. A locação do imóvel se destinará à execução das atividades finalísticas do Contrato
de Gestão, consoante Artigo 2, 1, § 1 2 do Decreto 62.528/2017.

8- Transferir, integralmente à CONTRATANTE em caso de desqualificação e conseqüente
extinção da Organização Social de Saúde, o patrimônio, os legados ou doações que lhe
foram destinados, bem como os excedentes financeiros decorrentes da prestação de
serviços de assistência à saúde no HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR.
CARLOS EDUARDO MARTINELLI" cujo uso lhe fora permitido:
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9-

Contratar, se necessário, pessoal para a execução das atividades previstas neste
Contrato de Gestão, responsabilizando-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários.
fiscais e comerciais, resultantes da execução do objeto desta avença;

10- Toda contratação de prestação de serviços pela Organização Social de Saúde deve ser
precedida de declaração, por escrito e sob as penas da lei. de que não dispõe de
empregados ou diretores remenurados com recursos do Contrato de Gestão suficientes
para a mesma finalidade, consoante Artigo 2, 1, "d" do Decreto 62.528/2017.
11- Instalar no HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO
MARTINELLI", cujo uso lhe fora permitido. "Serviço de Atendimento ao Usuário".
devendo encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde relatório mensal de suas
atividades, conforme o disposto nos Anexos deste Contrato de Gestão;
12- Manter, em perfeitas condições de uso, os equipamentos e instrumental necessários para
a realização dos serviços contratados:
13- Em se tratando de serviço de hospitalização informar, sempre que solicitado, à
CONTRATANTE, o número de vagas disponíveis, a fim de manter atualizado o serviço de
atendimento da "Central de Vagas do SUS (plantão controlador), bem como indicar, de
forma atualizada e em lugar visível do serviço de saúde, o número de vagas existentes no
dia;
13.1 Em se tratando de serviços exclusivamente ambulatoriais, integrar o Serviço de
Marcação de Consultas instituído pela Secretaria de Estado da Saúde. se esta
assim o definir;
14- Adotar o símbolo e o nome designativo da unidade de saúde cujo uso lhe fora permitido,
seguido pelo nome designativo "Organização Social de Saúde";
15- Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por
profissional empregado, prestador de serviço ou preposto, em razão da execução deste
contrato:
16- Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo
prazo mínimo de 05 (cinco) anos, ressalvados os prazos previstos em lei;
17- Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação,
exceto nos casos de consentimento informado. devidamente aprovado pelo Comitê
Nacional de Ética em Pesquisa Consentida, quando deverá haver manifestação expressa
de consentimento do paciente ou de seu representante legal, por meio de termo de
responsabilidade pelo tratamento a que será submetido;
18- Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal, igualitário
humanizado, mantendo-se sempre a qualidade na prestação dos serviços;
19- Afixar aviso, em lugar visível, de sua condição de entidade qualificada como Organização
Social de Saúde, e de gratuidade dos serviços prestados nessa condição;
20- Justificar ao paciente ou ao seu representante, por escrito, as razões técnicas alegadas
quando da decisão de não realização de qualquer ato profissional previsto neste Contrato:
21- Em se tratando de serviço de hospitalização, permitir a visita ao paciente internado,
diariamente, respeitando-se a rotina do serviço, por período mínimo de 02 (duas) horas;
22- Esclarecer os pacientes sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos serviços
oferecidos:

LI
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23- Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde,
salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal;
24- Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos pacientes;
25- Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos, religiosa e espiritualmente por
ministro de qualquer culto religioso;
26- Em se tratando de serviço de hospitalização, possuir e manter em pleno funcionamento:
•> Comissão de Prontuário Médico;
+ Comissão de Óbitos;
+ Comissões de Ética Médica e de Controle de Infecção Hospitalar;
27- Fornecer ao paciente atendido, por ocasião de sua saída, seja no Ambulatório, ProntoSocorro ou Unidade Hospitalar, relatório circunstanciado do atendimento prestado,
denominado "INFORME DE ATENDIMENTO', do qual devem constar, no mínimo, os
seguintes dados:
123456-

Nome do paciente
Nome da Unidade de atendimento
Localização do Serviço/Hospital (endereço, município,estado)
Motivo do atendimento (CID-10)
Data de admissão e data da alta (em caso de internação)
Procedimentos realizados e tipo de órtese, prótese e/ou materiais empregados, quando
for o caso

27.1 - O cabeçalho do documento deverá conter o seguinte esclarecimento: "Esta conta
será paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições
sociais".
28- Colher a assinatura do paciente, ou de seus representantes legais, na segunda via do
relatório a que se refere o item 27 desta cláusula, arquivando-a no prontuário do paciente,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, observando-se as exceções previstas em lei;
29 - Em se tratando de serviço de hospitalização assegurar a presença de um acompanhante,
em tempo integral, no hospital, nas internações de gestantes, crianças, adolescentes e
idosos, com direito a alojamento e alimentação.
30- Limitar suas despesas com o pagamento de remuneração e vantagens de qualquer
natureza a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais de
Saúde a 70% (setenta por cento) do valor global das despesas de custeio das respectivas
unidades hospitalares e 80% para as despesas de custeio de unidades não hospitalares.
31- Fixar o subsídio mensal do Governador do Estado como limite máximo à remuneração
bruta e individual, paga com recursos do Contrato de Gestão, dos empregados e
diretores das Organizações Sociais de Saúde, observados, para os últimos, o vínculo
exclusivamente estatutário e, para todos, os padrões praticados por entidades
congêneres, consoante Artigo 2, 1, "a" do Decreto 62.528/2017.
31.1. O descumprimento ensejará rescisão do Contrato de Gestão, salvo na hipótese de
inobservância decorrente de reajuste salarial obrigatória, que venha a, na vigência
do contrato, elevar a remuneração além deste limite, consoante Artigo 2, 1, b" do
Decreto 62.528,2017.
31.2. O disposto no item 31 e subitem 31.1 se aplica aos empregados e diretores das
Organizações Sociais de Saúde, independentemente da quantidade de contratos de
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gestão que estas mantêm com o Estado, considerando-se. para fins de incidência
do limite fixado, a somatória das verbas remuneratórias de cada um, consoante
Artigo 2 2 , § 2° do Decreto 62.528/2017.
32- Além do limite estabelecido no item 31, a remuneração e vantagens de qualquer natureza
a serem percebidos pelos dirigentes e empregados das Organizações Sociais de Saúde
não poderão exceder os níveis de remuneração praticados na rede privada de saúde,
observando-se a média de valores de, pelo menos 10 (dez) instituições de mesmo porte e
semelhante complexidade dos hospitais sob gestão das Organizações Sociais de Saúde.
remuneração esta baseada em indicadores específicos divulgados por entidades
especializadas em pesquisa salarial existentes no mercado.
33- A Organização Social de Saúde disponibilizará, em seu sítio na rede mundial de
computadores, a remuneração bruta e individual, paga com recursos do Contrato de
Gestão. de todos os seus empregados e diretores, consoante Artigo 2°, 1, 'e" do Decreto
62.528/2017.
34- A contratada não poderá celebrar contratos de qualquer natureza com empresas que
estejam suspensas ou impedidas de licitar/negociar com a Administração Pública, bem
como com empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar/contratar com a
Administração Pública, e, ainda, com empresas que estejam inscritas no CADIN Estadual.
35- Remeter mensalmente à CONTRATANTE informações dos atendimentos realizados a
pacientes contribuintes, beneficiários ou agregados do Instituto de Assistência Médica do
Servidor Público Estadual (IAMSPE).
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Para a execução dos serviços objeto do presente contrato, a CONTRATANTE obriga-se a:
1-

Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste Contrato;

2-

Programar no orçamento do Estado, nos exercícios subsequentes ao da assinatura do
presente Contrato, os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para
custear a execução do objeto contratual, de acordo com o sistema de pagamento previsto
no Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento, que integra este instrumento;

3-

Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, mediante a edição de Decreto e celebração dos
correspondentes termos de permissão de uso e sempre que uma nova aquisição lhe for
comunicada pela CONTRATADA;

4-

Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente à
formalização dos termos de permissão de uso;

5-

Promover, mediante autorização governamental, observado o interesse público, o
afastamento de servidores públicos para terem exercício na Organização Social de
Saúde, conforme o disposto na Lei Complementar n°. 846/98;

6-

Analisar, sempre que necessário e, no mínimo anualmente, a capacidade e as condições
de prestação de serviços comprovadas por ocasião da qualificação da entidade como
Organização Social de Saúde, para verificar se a mesma ainda dispõe de suficiente nível
técnico-assistencial para a execução do objeto contratual.

7-

Verificar que a Organização Social de Saúde não conta, na Diretoria, com pessoa que
seja titular de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública.
mandato no poder legislativo ou cargo de dirigente estatutário de partido político, ainda
que licenciados, consoante Artigo 2 9 , II, do Decreto 62.528/2017.
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CLÁUSULA QUARTA
DA AVALIAÇÃO

A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão, constituída pelo Secretário
de Estado da Saúde em conformidade com o disposto no § 3 2 do artigo 9 2 da Lei
Complementar n. 846/98. procederá à verificação trimestral do desenvolvimento das
atividades e retorno obtido pela Organização Social de Saúde com a aplicação dos recursos
sob sua gestão, elaborando relatório circunstanciado, encaminhando cópia à Assembleia
Legislativa.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

A verificação de que trata o "caput" desta cláusula, relativa ao cumprimento das diretrizes e
metas definidas para a CONTRATADA, restringir-se-á aos resultados obtidos em sua
execução, através dos indicadores de desempenho estabelecidos, em confronto com as metas
pactuadas e com a economicidade no desenvolvimento das respectivas atividades, os quais
serão consolidados pela instância responsável da CONTRATANTE e encaminhados aos
membros da Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão em tempo hábil
para a realização da avaliação trimestral.
PARÁGRAFO SEGUNDO

A Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão referida nesta cláusula
deverá elaborar relatório anual conclusivo, sobre a avaliação do desempenho da
CONTRATADA.
PARÁGRAFO TERCEIRO

Os relatórios mencionados nesta cláusula deverão ser encaminhados ao Secretário de Estado
da Saúde para subsidiar a decisão do Governador do Estado acerca da manutenção da
qualificação da entidade como Organização Social de Saúde.
CLÁUSULA QUINTA
DO ACOMPANHAMENTO

A execução do presente será acompanhada pela Coordenadoria de Gestão de Contratos de
Serviços de Saúde. através do disposto neste Contrato e seus Anexos e dos instrumentos por
ela definidos.
CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato de Gestão será de 05 (cinco) anos a partir de
0110112018.
PARÁGRAFO ÚNICO

O prazo de vigência contratual estipulado nesta cláusula não exime a CONTRATANTE da
comprovação da existência de recursos orçamentários para a efetiva continuidade da
prestação dos serviços nos exercícios financeiros subsequentes ao da assinatura deste
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Pela prestação dos serviços objeto deste Contrato de Gestão, especificados no Anexo
Técnico 1 - Descrição de Serviços, a CONTRATANTE repassará à CONTRATADA, no prazo e
condições constantes neste instrumento, bem como no Anexo Técnico II- Sistema de
Pagamento. a importância global estimada de R$ 149.865.000,00 (cento e quarenta e nove
milhões e oitocentos e sessenta e cinco mil reais).
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de R$ 29.973.000,00 (vinte
e nove milhões e novecentos e setenta e três mil reais) correspondente ao Custeio no
exercício financeiro de 2018, onerará a rubrica 10.302.0930.4852.0000, no item 33 90 39 75.
cujo repasse dar-se-á na modalidade Contrato de Gestão, conforme Instruções TCESP
02/2016.
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CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE— LEI 141/12
PARÁGRAFO SEGUNDO

Ao final de cada exercício financeiro, será estabelecido mediante a celebração de Termos de
Retirratificação ao presente Contrato, o valor dos recursos financeiros que será repassado à
CONTRATADA nos exercícios seguintes, valor esse a ser definido considerando as metas
propostas, em relação à atividade assistencial que será desenvolvida no HOSPITAL
ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI". para cada
exercício e, correrá por conta dos recursos consignados nas respectivas leis orçamentárias.
dos exercícios subseqüentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO

Os recursos repassados à CONTRATADA poderão ser por esta aplicados no mercado
financeiro, desde que os resultados dessa aplicação revertam-se, exclusivamente, aos
objetivos deste Contrato de Gestão.
PARÁGRAFO QUARTO

Os recursos financeiros para a execução do objeto do presente Contrato de Gestão pela
CONTRATADA poderão ser obtidos mediante transferências provenientes do Poder Público,
receitas auferidas por serviços que possam ser prestados sem prejuízo da assistência à
saúde, doações e contribuições de entidades nacionais e estrangeiras, rendimentos de
aplicações dos ativos financeiros da Organização Social de Saúde e de outros pertencentes ao
patrimônio que estiver sob a administração da Organização, ficando-lhe, ainda, facultado
contrair empréstimos com organismos nacionais e internacionais.
PARÁGRAFO QUINTO

A CONTRATADA deverá receber e movimentar exclusivamente em conta corrente aberta
em instituição oficial os recursos que lhe forem passados pela CONTRATANTE, constando
como titular a unidade pública sob sua gestão, de modo a que não sejam confundidos com
os recursos próprios da OSS CONTRATADA. Os respectivos extratos de movimentação
mensal deverão ser encaminhados mensalmente à CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA
CONDICÕES DE PAGAMENTO

No primeiro exercício financeiro do presente contrato, o somatório dos valores a serem
repassados fica estimado em de R$ 29.973.000,00 (vinte e nove milhões e novecentos e
setenta e três mil reais), sendo que a transferência à CONTRATADA será efetivada
mediante a liberação de 12 (doze) parcelas mensais, cujo valor total corresponde ao estimado
para o custeio das despesas da unidade para execução das ações e serviços de saúde
realizados pela unidade de saúde. Os repasses mensais poderão ser objeto de desconto caso
não atinjam as metas estabelecidas para os Indicadores de Qualidade (indicadores de
qualidade) e para os Indicadores de Produção (modalidade de contratação das atividades
assistenciais) estabelecidos para as modalidades de contratação. MÊS

Janeiro '18
Fevereiro18
Março/18
Abril/18
Maio/18
Junho/18
Julho/18
Agosto/18
Setembro/18
Outubro/18
Novembro/18
Dezembro/18

-

TOTAL

CUSTEIO
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750.00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 2.497.750,00
R$ 29.973.000,00
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PARÁGRAFO PRIMEIRO

As parcelas mensais serão pagas até o 5. (quinto) dia útil de cada mês.
PARÁGRAFO SEGUNDO

Os repasses financeiros de custeio serão pagos mensalmente e podem sofrer descontos
financeiros decorrentes:
a) da avaliação trimestral, do alcance das metas dos Indicadores de Qualidade, Anexo
Técnico III - Indicadores de Qualidade:
ai. 1 9 trimestre - avaliação em maio;
a.2. 2 2 trimestre - avaliação em agosto;
a.3. 32 trimestre avaliação em novembro e.
a.4. 0 trimestre - avaliação em fevereiro do ano seguinte
b) da avaliação semestral, do alcance de metas dos Indicadores de Produção (modalidade de
contratação das atividades assistenciais)
b.1 i Q semestre - avaliação em agosto e,
b.2 2 2 semestre - avaliação em fevereiro rio ano seguinte
o) concluídas as avaliações citadas nos itens "a" e "b" e verificada a incidência de desconto
por descumprimento de metas, esse será objeto de Termo Retirratificaçào. nos meses
subsequentes.
PARÁGRAFO TERCEIRO

Os valores de ajuste financeiro citados no parágrafo anterior serão apurados na forma disposta
no Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento, que integra o presente Contrato de Gestão.
PARÁGRAFO QUARTO

Os indicadores do último trimestre do ano serão avaliados no mês de fevereiro do ano
seguinte.
PARÁGRAFO QUINTO

Na hipótese da unidade não possuir um trimestre de funcionamento, a primeira avaliação e
valoração das metas dos Indicadores de Qualidade do Contrato de Gestão, prevista no
Parágrafo 2. desta Cláusula, para efeitos de desconto, será efetivada rio trimestre posterior.
PARÁGRAFO SEXTO

Na hipótese da unidade não possuir um semestre de funcionamento, a primeira avaliação e
valoração das metas dos Indicadores de Produção (modalidade por contratação das
atividades assistenciais) do Contrato de Gestão. prevista no Parágrafo 2. desta Cláusula.
para efeitos de desconto, será efetivada no semestre posterior.
CLÁUSULA NONA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

O presente Contrato de Gestão poderá ser aditado, alterado, parcial ou totalmente, mediante
prévia justificativa por escrito que conterá a declaração de interesse de ambas as partes e
deverá ser autorizado pelo Secretário de Estado da Saúde.
CLÁUSULA DÉCIMA
DA RESCISÃO

Além da hipótese prevista no item 31.1, a rescisão do presente Contrato obedecerá às
disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n. 8.666/93 e alterações posteriores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO

Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão contratual, o Poder Executivo
providenciará a imediata revogação do decreto de permissão de uso dos bens públicos, a
cessação dos afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da
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CONTRATADA, não cabendo à entidade de direito privado sem fins lucrativos direito a
qualquer indenização, salvo na hipótese prevista no § 2. do artigo 79. da Lei Federal n 2
8. 66 6/93
PARAGRAFO SEGUNDO
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATANTE, que não decorra de má gestão,
culpa ou dolo da CONTRATADA, o Estado de São Paulo arcará com os custos relativos a
dispensa do pessoal contratado pela Organização Social de Saúde para execução do objeto
deste contrato, independentemente de indenização a que a CONTRATADA faça jus.
PARÁGRAFO TERCEIRO
Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a continuar
prestando os serviços de saúde ora contratados, por um prazo mínimo de 180 (cento e oitenta)
dias, contados a partir da denúncia do Contrato.
PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da
rescisão do Contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à
CONTRATANTE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste contrato e
seus Anexos, ou de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a
CONTRATANTE, garantida a prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas
nos artigos 81, 86, 87 e 88 da Lei Federal n 2 . 8.666/93 e alterações posteriores, combinado
com o disposto no § 22, do artigo 72, da Portaria n 2 . 1286/93, do Ministério da Saúde, quais
sejam:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, por
prazo não superior a 02 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do fato que as
motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu,
e dela será notificada a CONTRATADA.
PARAGRAFO SEGUNDO
As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com a alínea "b".
PARÁGRAFO TERCEIRO
Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias para interpor
recurso, dirigido ao Secretário de Estado da Saúde, garantindo-lhe pleno direito de defesa.
PARÁGRAFO QUARTO
O valor da multa que vier a ser aplicada será comunicado à CONTRATADA e o respectivo
montante será descontado dos pagamentos devidos em decorrência da execução do objeto
contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.
PARÁGRAFO QUINTO
A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito de a
CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade
acarretar para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das
responsabilidades criminal e/ou ética do autor do fato.

\Ç'
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DISPOSICÕES FINAIS

É vedada a cobrança direta ou indireta ao paciente por serviços médicos, hospitalares ou
outros complementares referentes à assistência a ele prestada, sendo lícito à
CONTRATADA, no entanto, buscar o ressarcimento a que se refere o artigo 32 da Lei n
9.656, de 03 de junho de 1998, nas hipóteses e na forma ali prevista.
2- Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade suplementar
exercidas pela CONTRATANTE sobre a execução do presente Contrato, a CONTRATADA
reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da direção nacional
do SUS - Sistema Unico de Saúde, decorrente da Lei n 2 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde),
ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas será objeto de
Termo de Retirratificação. ou de notificação dirigida à CONTRATADA.
3- A CONTRATADA poderá, a qualquer tempo e mediante justificativa apresentada ao
Secretário de Estado da Saúde e ao Governador do Estado, propor a devolução de bens ao
Poder Público Estadual, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao
cumprimento das metas avençadas.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DA PUBLICAÇÃO
O Contrato de Gestão será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 20

(vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
DO FORO

Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas
partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, .4W
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ANEXO TÉCNICO 1
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

1-CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS CONTRATADOS
A CONTRATADA atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS Sistema único de Saúde e do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual IAMSPE (Lei Complementar n. 971/95). oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua
assistência e sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas
modalidades abaixo descritas, conforme sua tipologia (unidade hospitalar, exclusivamente
ambulatorial, ou outros).
O Serviço de Admissão da CONTRATADA solicitará aos pacientes, ou a seus representantes
legais. a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento,
se for o caso. especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de Esiado da Saúde.
No caso dos atendimentos hospitalares por urgência, sem que tenha ocorrido apresentação da
documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos familiares e/ou responsáveis
pelo paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico realizar-se-á de acordo com o fluxo
estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde.
Em caso de hospitalização, a CONTRATADA fica obrigada a internar paciente, no limite dos
leitos contratados, obrigando-se, na hipótese de falta ocasional de leito vago, a encaminhar os
pacientes aos serviços de saúde do SUS instalados na região em que a CONTRATADA, em
decorrência da assinatura deste, presta serviços de assistência à saúde.
O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA serão
efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de Informações Hospitalares, no SIA
- Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como através dos formulários e instrumentos
para registro de dados de produção definidos pela CONTRATANTE.

1. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto de
atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar
pela patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários
para obter ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no
âmbito hospitalar.
1.1. No processo de hospitalização, estão incluídos:
• Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo
assistencial, tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação;
• Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que motivou a
internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido às condições
especiais do paciente e/ou outras causas;
• Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação, de
acordo com listagem do SUS - Sistema único de Saúde;
• Procedimentos e cuidados de enfermagem necessários durante o processo de internação;
• Alimentação, incluídas nutrição enteral e parenteral;
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• Assistência por equipe médica especializada, pessoal de enfermagem e pessoal auxiliar;
• Utilização de Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia;
• O material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos;
• Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando necessário devido
às condições especiais do paciente (as normas que dão direito à presença de
acompanhante estão previstas na legislação que regulamenta o SUS - Sistema único de
Saúde):
• Diárias nas UTI - Unidade de Terapia Intensiva, se necessário;
• Sangue e hemoderivados:
• Fornecimento de roupas hospitalares;
• Procedimentos especiais de alto custo, como hemodiálise, fisioterapia, fonoaudiologia,
terapia ocupacional. endoscopia e outros que se fizerem necessários ao adequado
atendimento e tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando
a complexidade do HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS
EDUARDO MARTINELLI".

2. HOSPITAL DIA E CIRURGIAS AMBULATORIAIS
A assistência hospitalar em regime de hospital-dia ocorrerá conforme definição do manual do
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH!SUS) de 2004 e a Portaria MS/GM n. 44,
de 10 de janeiro de 2001, os quais definem como regime de Hospital Dia a assistência
intermediária entre a internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de
procedimentos cirúrgicos e clínicos que requeiram permanência hospitalar máxima de 12
(doze) horas.
Serão consideradas Cirurgias Ambulatoriais aqueles procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou
diagnósticos que não requeiram internações hospitalares. Serão classificados como Cirurgia
Maior Ambulatorial (CMA) os procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou diagnósticos, que
pressupõe a presença do médico anestesista, realizados com anestesia geral, locoregional ou
local, com ou sem sedação que requeiram cuidados pós-operatórios de curta duração, não
necessitando internação hospitalar. Serão classificados como cirurgia menor ambulatorial
(cnia) os procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade realizados com anestesia local ou
troncular que podem ser realizados em consultório, sem a presença do médico anestesista, e
que dispensam cuidados especiais no pós-operatório.
Salientamos que o registro da atividade cirúrgica classificada como ambulatorial se dará pelo
Sistema de Informação Ambulatorial (SIA).

3. ATENDIMENTO A URGÊNCIAS HOSPITALARES
3.1 Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados que sejam
dispensados pelo Serviço de Urgência do hospital a pessoas que procurem tal atendimento,
sejam de forma espontânea ou encaminhada de forma referenciada.
a) Sendo o hospital do tipo "portas abertas", o mesmo deverá dispor de atendimento a
urgências e emergências, atendendo à demanda espontânea da população e aos casos
que lhe forem encaminhados, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.
b) Sendo o hospital do tipo "portas fechadas", o mesmo deverá dispor de atendimento a
urgências e emergências, atendendo à demanda que lhe for encaminhada conforme o
fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, durante as 24 horas do dia, todos
os dias do ano.
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3.2 Para efeito de produção contratada / realizada deverão ser informados todos os
atendimentos realizados no setor de urgência independente de gerar ou não uma
hospitalização.
3.3 Se, em conseqüência do atendimento por urgência o paciente é colocado em regime de
"observação" (leitos de observação), por um período menor que 24 horas e não ocorre à
internação ao final deste período, somente será registrado o atendimento da urgência
propriamente dita, não gerando nenhum registro de hospitalização.

4. ATENDIMENTO AMBULATORIAL
O atendimento ambulatorial compreende:
•
Primeira consulta: Agendamento via Central de Regulação (CROSS)
•
Interconsulta
•
Consultas subseqüentes (retornos)
•
Procedimentos Terapêuticos realizados por especialidades não médicas
4.1
Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede de
referências regional (Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, outros), ao ambulatório do
Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade e agendamento por meio da
Central de Regulação (CROSS).
4.2
Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em
outra especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.
4.3
Entende-se por consulta subseqüente, todas as consultas de seguimento ambulatorial.
em todas as categorias profissionais. decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica
de saúde quanto às subsequentes das interconsultas.
4.4Para os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais
como, sessões de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., os mesmos, a partir do 2 atendimento,
devem ser registrados como terapias especializadas realizadas por especialidades não
médicas (sessões).
4.5
As consultas realizadas pelo Serviço Social não serão consideradas no total de consultas
ambulatoriais, serão apenas informadas conforme as normas definidas pela Secretaria da
Saúde.
Com relação às sessões de Tratamentos Clínicos: (Quimioterapia, Radioterapia,
4.6
Hemodiálise, Terapia Especializada - Litotripsia), SADT externo ( Diagnostico em laboratório
clínico - CEAC e Diagnostico em Anatomia Patológica - CEAC e SEDI - Serviço Estadual de
Diagnóstico por Imagem), o volume realizado mensalmente pela unidade será informado com
destaque, para acompanhamento destas atividades, conforme as normas definidas pela
Secretaria da Saúde.

S. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO
Se, ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo entre os contratantes, o HOSPITAL
ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI" se propuser a
realizar outros tipos de atividades diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução
de novas especialidades médicas, seja pela realização de programas especiais para
determinado tipo de patologia ou pela introdução de novas categorias de exames laboratoriais.
estas atividades poderão ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE após análise
técnica, sendo quantificadas separadamente do atendimento rotineiro da unidade e sua
orçamentação econômico-financeira será discriminada e homologada mediante Termo de
Retirratificação ao presente Contrato.
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II - ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS
II. 1 INTERNAÇÕES HOSPITALARES
11.1.1 INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA OBSTÉTRICA, CLÍNICA
PEDIÁTRICA E CLÍNICA PSIQUIÁTRICA (ENFERMARIAS E/OU PRONTOSOCORRO)
O hospital deverá realizar um número de 1.344 saídas hospitalares anual, de acordo com
o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema único de Saúde.
distribuídos nas seguintes áreas:
Saidas Hospitalares
em Clínica Medica,
Obstétrica, Pediátrica
e Psiquiátrica

12

Clinica Medica

Pediatria
Psiquiatria
Total

-

2 2 semestre

TOTAL

JAN

FEV

MAR

ABA

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

-DEZ

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

1344

-

-

-

112

112

112

112

112

112

112

112

112

1.344

-

Obstetricia

-

semestre

112

-

-

-

112

112

-

-

-

-

-

-

11.1.2 INTERNAÇÃO EM CLÍNICA CIRÚRGICA (ENFERMARIAS E/OU PRONTOSOCORRO)
O hospital deverá realizar um número de 960 saídas hospitalares anual: de acordo com
o número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Unico de Saúde,
classificando as saídas cirúrgicas em eletivas e de urgência ( de acordo com a
classificação do Manual SIHD)
'[aidasHospitalares
em Clinica Cirúrgica
Elenvas
Urgência
Total

2

J J_

semestre

22 semestre

MAR

ABA

MAl

Ju

Ju

1

80

80

80

90

80

NILI
80
80

80

80

80

80

80

80

80

AGO

1

1

SET

-

1

OUT

1

TOTAL
NOV

80
80

=
0

DEH
0

8

0

960
960

i

A estimativa do volume de saídas cirúrgicas classificadas como eletivas/de urgência está
baseada nos percentuais de procedimentos cirúrgicos eletivos e de procedimentos
cirúrgicos de urgência da produção realizada e informada no SIH - DATASUS, pelo
hospital. no exercício anterior.
Os procedimentos cirúrgicos obstétricos são atinentes às saídas obstétricas, não
compõem o conjunto de saídas cirúrgicas.

11.1.3 HOSPITAL DIA E CIRURGIA AMBULATORIAL

1 2 semestre

1-10/Cirurgia
Ambulatorial

2 2 semestre

==============TOTAL
JAN FEV MAR ABR MAl JUN

JUL AGO SET OUT NOV DEZ

Hospital Dia

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

3.060

cirurgia
Am bu lato rial

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

314

3.768

Total Cirurgias

569

569

569

569

569

569

569

569

569

569

569

569

6.828

/
//
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11.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL
(serviços ambulatoriais hospitalares ou exclusivamente ambulatoriais)
1I.2.a) Atendimento Especialidades Médicas
O volume de primeiras consultas em especialidades médicas disponibilizados para a rede
de referências ria CROSS deve corresponder. no mínimo, ao volume definido na tabela
abaixo:

12 semestre

ATENDIMENTO
AMBULATORIAL
Especialidades
Médicas

2 1 semestre
TOTAL

JAN

FEV

MAR

ABR

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OuT

NOV

DEZ

Primeira Consulta
(Agendamento
CROSS)

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

995

11.940

Interconsulta

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

463

5.556

Consulta
Subsequente

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

1.555

18.660

Total Consultas

3.013

3.013

3.013

1 3.013

1.555
3.013

3.013

3.013

3.013

3.013

3.013

3.013

3.013

1

36.156

/

2

II.2.b) Atendimento ambulatorial em Especialidades não Médicas.
O volume de primeiras consultas em especialidades não médicas disponibilizados para a rede
de referências na CROSS deve corresponder, no mínimo, ao volume definido na tabela abaixo:

Primeira Consulta
(agendamento
CROSS)
Interconsulta

2 1 semestre

1 2 semestre

ATENDIMENTO
AMBULATORIAL
Especialidades não
Médicas

=

== =

JAN

100
1
30

FEV

1

1= = =

MAR 1ABR

MAl

100

100

100

100

30

30

30

30

1

= = = = =

JUN

JUL

AGO

SET

OuT

100

100

100

100

100

30

30

30

30

30

11

NOV

DEZ

100

100

TOTAL

1.200

30

30

360

220

220

220

2.640

2.022

2.022

2.022

2.022

24.264

2.372

2.372

2.372

2.372

28.464

Consulta
Subseqüente

220

220

220

220

220

220

220

220

220

Terapias (Sessões)

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

2.022

Total Atendimentos

2.372

2.372

2.372

2.372

2.372

2.372

2.372

2.372

z
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.

.

Especialidades médicas

2018

Especialidades médicas

2018
Mastciogia

Medicina do trabalho
Medic. lnt./Clín. Geral egressos

Ae ia/ lmuno lo_
X

AnestesJia

enfermaria
roicgia

Cardiologi

Neonatoloqia
Cfrurgia Cardiovascu____
X

Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica

-- ....X
X

Cirurgia Plástica

!9___.._................
Obstetrícia
.-

._ Oftalmologia

Cirurgia Torácica

--

CirurVascular

X

Oncol9ja

X

_____.- ....................................

Ortopediarrraumatologia

Dermatolq
Endocrinoa

Neurociruria

_________

_X

__._

EndocrinoIoa Infantil

Pediatria-egressos enfermaria

Fatna

Pneumo!ogia

Gastroenterologia

Proctologia

Genética Clínica

Psiquiatria

.
__

.

_

............

Reumatologia

Geriatria

..................Urologia

-

X

Hem.at9.!c9! ............................................................ Outros
Infectologia

Especialidades não Médicas

2018
X

Enfermeiro

Fonoaudiólogo

2018

Nutricionista
Psicólogo

Farmacêutico
Fisioterapeuta

Especialidades não Médicas

-

X

X
X

1 Odontologia Buco/Maxilo
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11.3 SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO
(âmbito hospitalar ou exclusivamente ambulatorial)

-

SADT EXTERNO

O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual de
14.400 exames, a pacientes EXTERNOS ao hospital. isto é. àqueles pacientes que foram
encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde.
obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, nas quantidades
especificadas:

1 2 semestre
SADT Externo

JAN

FEV

Diagn.Laboratôrio
Clínico
Anat. Patológica
Citopatologia
Radiologia

Ultra-sonografia

2 2 semestre

===

TOTAL

T

MAR

ABR

-

-

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6.000

3.600

Tomografia
Computadorizada
Ressonância
Magnética

~

-

-

Medicina Nuclear
i
nVivo
300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4.800

Proced. Especiais
Hemoterapia

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Total

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

1.200

14.400

doscopia

Radiologia lnterv.
Métodos
Diagnóstico em
Especialidades

Os exames para apoio diagnóstico e terapêutico aqui elencados estão subdivididos de
acordo com a classificação para os procedimentos do SIA/SUS - Sistema de Informação
Ambulatorial e suas respectivas tabelas.
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III - CONTEÚDO DAS INFORMACÕES A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE
A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, na
formatação e periodicidade por esta determinadas.
As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados:
• Relatórios contábeis e financeiros;
• Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade;
• Relatório de Custos;
• Censo de origem dos pacientes atendidos;
• Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes:
• Outras, a serem definidas para cada tipo de unidade gerenciada : hospital, ambulatório.
centro de referência ou outros.
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ANEXO TÉCNICO II
SISTEMA DE PAGAMENTO

- Com a finalidade de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam,
estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:
1. A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se em 06 (seis) modalidades.
conforme especificação e quantidades relacionadas no Anexo Técnico 1 - Descrição de
Serviços, nas modalidades abaixo assinaladas:
(X) Internação em Clinica Médica. Obstétrica, Pediátrica e Psiquiátrica (Enfermaria e ProntoSocorro)
(X) Internação em Clinica Cirúrgica
(X) Hospital Dia /Cirurgias Ambulatoriais
(X) Atendimento Am bulatorial Especialidades Médicas
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades não Médicas
Atendimento a Urgências
(X) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Externo
Outros Atendimentos.
1.1 As modalidades de atividade assistenciais acima assinaladas referem-se à rotina do
atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob gestão da CONTRATADA.
2. Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, submetidas à
prévia análise e autorização da CONTRATANTE, conforme especificado no item 05 do Anexo
Técnico 1 - Descrição de Serviços.
O montante do orçamento econômico-financeiro do HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO
PRETO 'DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI" para o exercício de 2018, fica estimado em
R$ 29.973.000,00 (vinte e nove milhões e novecentos e setenta e três mil reais) e será

3.

distribuído percentualmente nos termos indicado na Tabela 1, para efeito de cálculo de
desconto dos Indicadores de Produção, quando cabível:

TABELA 1— DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO
ORÇAMENTO DE CUSTEIO
MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO

Internação em Clinica Médica,
Obstétrica, Pediátrica e
Psiquiátrica

4.

%

33

Internação em Clinica Cirúrgica

13

HD/Cirurgia Ambulatorial
Atendimento Ambulatorial
Especialidades Médicas
Atendimento Ambulatorial
Especialidades não Médicas

21

SADT Externo

7

TOTAL

100%

24
2

Os pagamentos à CONTRATADA dar-se-ão na seguinte conformidade:
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4.1 Os pagamentos mensais à CONTRATADA para o ano de 2018, dar-se-ão na
seguinte maneira:

TABELA II— CRONOG RAMAS
2018
CRONOGRAMA5E
DESEMBOLSO DE
RECURSOS FINANCEIROS
DE CUSTEIO
-

Mês

Valor

Janeiro

R$ 2.497.750,00

Fevereiro

R$ 2.497.750,00

Março

R$ 2.497.750,00

Abril

R$ 2.497.750,00

Maio

R$ 2.497.750,00

Junho

R$ 2.497.750,00

Julho

R$ 2.497.750,00

Agosto

R$ 2.497.750,00

Setembro

R$ 2.497.750,00

Outubro

R$ 2.497.750,00

Novembro

R$ 2.497.750,00

Dezembro

R$ 2.497.750001

Total

R$ 29.973.000,00

CRONOGRAMA DE AVALIAÇÂO
E VALORAÇÃO DOS
INDICADORES
Indicadores de
Qualidade

1° trimestre—
consolidação das
informações em abril,
avaliação em maio

2° Trimestre—
consolidação das
informações em julho,
avaliação em agosto
30 Trimestre consolidação das
informações em
outubro, avaliação
em novembro
49 Trimestre consolidação das
informações em
janeiro, avaliação em
fevereiro

Indicadores de
Produção

1Q semestre
consolidação
das nformações
em
julho,
avaliação
em
agosto

-

20 semestre
consolidação
das informações
em
janeiro,
avaliação
em
fevereiro

-

4.2 A avaliação e a valoração dos Indicadores de Qualidade serão realizados nos
meses de maio. agosto, novembro e fevereiro do ano seguinte, podendo gerar um
desconto financeiro a menor de até 10% do custeio da unidade no trimestre, nos
meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance das metas dos
indicadores, pelo HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS
EDUARDO MARTINELLI".

4.3. A avaliação e a valoração aos Indicadores de Produção (modalidade por
contratação das atividades assistenciais) serão realizados nos meses de agosto e
fevereiro do ano seguinte, podendo gerar um ajuste financeiro a menor de 10% a
30% do custeio da unidade no semestre, nos meses subsequentes, dependendo
do percentual de alcance das metas dos indicadores constante na TABELA III VALORAÇAO DOS DESVIOS DAS QUANTIDADES POR MODALIDADE DE
CONTRATAÇAO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS e de acordo com a
DISTRIBUIÇAO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO nas modalidades

de contratação das atividades assistenciais, conforme TABELA 1, constante no Anexo
Técnico II - Sistema de Pagamento.
5. Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das
atividades estabelecidas para a CONTRATADA no Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços, a
mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 11 (onze). a documentação informativa das
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atividades assistenciais realizadas pelo HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR.
CARLOS EDUARDO MARTINELLI".

5.1. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros nas
AIH's - Autorização de Internação Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de
Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos pela
CONTRATANTE.

5.2. As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade.
movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos
Hospitalares, serão encaminhadas via Internet. através do site
www.gestão.saude.sp.gov.br , disponibilizado pela CONTRATANTE e de acordo
com normas, critérios de segurança e prazos por ela estabelecidos.
5.3. O aplicativo disponibilizado na Internet emitirá os relatórios e planilhas necessárias á
avaliação mensal das atividades desenvolvidas pelo HOSPITAL ESTADUAL DE
RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI" e estabelecerá.
através de níveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade legal pelos
dados ali registrados.
5.4. A CONTRATADA deverá encaminhar as Certidões Negativas de Débitos Federal.
Estadual e Municipal (OSS e unidade), Certidão Negativa de Débito Trabalhista.
Certificado de Regularidade do FGTS (OSS e unidade), Extratos Bancários, preços de
materiais e medicamentos praticados, entre outras informações, nos termos, prazos e
condições definidos pela CONTRATANTE.
6. A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA para que
sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido na Cláusula 8 do
Contrato de Gestão.

7.

Nos meses de maio, agosto, novembro e fevereiro do ano subsequente. a

CONTRATANTE procederá à consolidação e análise conclusiva dos dados do trimestre findo
dos Indicadores de Qualidade, que poderão ensejar desconto conforme desempenho em

relação às metas, nos termos citado no item 04 (quatro) deste documento.
8. Nos meses de agosto e fevereiro do ano subsequente. a CONTRATANTE procederá à.
análise dos Indicadores de Produção (modalidades de contratação das atividades
assistenciais) realizada pela CONTRATADA, verificando e avaliando os desvios (para mais ou
para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão.
9. Da análise referida no item anterior, poderá resultar desconto financeiro, bem como repactuação das quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente
reflexo econômico-financeiro, efetivada mediante Termo de Retirratificação ao Contrato de
Gestão, acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do
Contrato de Gestão.

10. A análise referida no item 08 (oito) deste documento não anula a possibilidade de que
sejam firmados Termos de Retirratificação ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas
que quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pela CONTRATADA e seu
correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer momento, se condições e/ou
ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades do hospital,
inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada.

o
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II - SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE PAGAMENTO
II. 1. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE COM
PERIODICIDADE TRIMESTRAL
Os valores percentuais apontados na tabela inserida no Anexo Técnico III, para valoração
de cada um dos indicadores selecionados serão utilizados como base de cálculo do valor a
ser descontado, em caso de descumprimento de metas, conforme especificado no item 4.2
deste documento.
11.2. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO
COM PERIODICIDADE SEMESTRAL (QUANTIDADE POR MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL)
Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados
nos meses subsequentes aos períodos de avaliação que ocorrerão nos meses de agosto e
fevereiro do ano seguinte.
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão
efetuadas conforme explicitado nas Tabelas que se seguem. Os desvios serão analisados
em relação às quantidades especificadas para cada modalidade de atividade assistencial
especificada no Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços e gerarão unia variação
proporcional no valor do pagamento de recursos a ser efetuado à CONTRATADA,
respeitando-se a proporcionalidade de cada tipo de despesa especificada no item 03 (três)
deste documento.
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TABELA III - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO
(MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL)
TABELA liii - Para Contratos de Gestão para gerenciamento de unidades hospitalares.
REALIZADA

QUANTIDADE PRODUZIDA
Acima do volume contratado

Saídas Hospitalares
em Clínica Médica,
Clínica Obstétrica,
Clinica Pediátrica e
Clínica Psiquiátrica

Entre 95% e 100% do volume contratado
Entre 70% e 94.9% do volume contratado
Menos que 70% do volume contratado
Acima do volume contratado

Entre 95% e 100% do volume contratado
Saídas Hospitalares
em Clinica Cirúrgica
Entre 70% e 94,9% do volume contratado

Menos que 70% do volume contratado
Acima do volume contratado
HOSPITAL DIA
cirúrgico/CIRURGIA
AMBULATORIAL

Entre 85% e 100% do volume contratado
Entre 70% e 84,99% do volume contratado
Menos que 70% do volume contratado
Acima do volume contratado

AMBULATÓRIO
Especialidades
Médicas

Entre 85% e 100% do volume contratado
Entre 70% e 84,99% do volume contratado
Menos que 70% do volume contratado
Acima do volume contratado

AMBULATÓRIO
Especialidades não
Médicas

Entre 85% e 100% do volume contratado
Entre 70% e 84,99% do volume contratado
Menos que 70% do volume contratado
Acima do volume contratado
Entre 85% e 100% do volume contratado

SADT EXTERNO
Entre 70% e 84,99% do volume contratado
Menos que 70% do volume contratado
Acima do volume contratado

Entre 85% e 100% do volume contratado
URGÊNCIA
EMERGÊNCIA
Entre 70% e 84,99% do volume contratado

Menos que 70% do volume contratado
____

FORMULA DO VALOR A PAGAR (EM REAIS)
100% X distribuição percentual da Internação (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avatiativo (tabela II)
100% X distribuição percentual da Internação (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II)
90% X distribuição percentual da Internação (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela
70% X distribuição percentual da Internação (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela lt(
100% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
(tabela li)
100% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
(tabela II)
90% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaiiativo
(tabela II)
70% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela l( X orçamento de custeio do período avaliativo
(tabela II)
100% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul. (tabela 1)
X orçamento de custeio do período avaliativo (tabela lt(
100% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul. (tabela 1)
X orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II)
90% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul. (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela ll(
70% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul. (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela lI(
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II(
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avatiativo (tabela lt(
90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II)
70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II)
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avatiatívo (tabela II)
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela I(
90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II)
70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela ll(
100% X distribuição percentual de SADT Externo (tabela I) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela ll(
100% X distribuição percentual de SADT Externo (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avaliativo (tabela II)
90% X distribuição percentuaí de SADT Externo (tabela l( X
orçamento de custeio do período avalíativo (tabela II)
70% X distribuição percentual de SADT Externo (tabela 1) X
orçamento de custeio do período avalíativo (tabela II)
100% X distribuição percentual de Urgência/Emergência
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaíiativo
(tabela tl(
100% X distribuição percentual de Urgência/Emergência
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
(tabela II)
90% X distribuição percentual de Urgência/Emergência
(tabela l( X orçamento de custeio do período avaliativo
(tabela II)
70% X distribuição percentuaí de Urgência Emergência
(tabela t) X orçamento de Custeio do período avaliativo
(ta bela 11)

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

TABELA III. 2 - Para Contratos de Gestão para gerenciamento de unidades
exclusivamente Ambulatoriais e de outros tipos de atividades.

ATIVIDADE
REALIZADA

(Cada modalidade
de atividade
assistencial
contratada das
unidades
exclusivamente
Ambulatoriais e
das outras
unidades)

QUANTIDADE PRODUZIDA

FÓRMULA DO VALOR A PAGAR (EM REAIS)

(tabela 1) X
100/ X distribuição percentual de
orçamento de custeio do período avaliativo
Acima do volume contratado
__________________________________ (tabela II)
(tabela 1) X
100% X distribuição percentual de
Entre 85% e 100% do volume
orçamento de custeio do período avaliativo
contratado
__________________________________ (tabela II)
90% X distribuição percentual de
(tabela 1) X
Entre 70% e 8499% do volume
orçamento de custeio do período avaliatívo
contratado
(tabela II)
(tabela 1) X
70% X distribuição percentual de
Menos que 70% do volume
orçamento de custeio do período avaliativo
contratado
(tabelaII)

*
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ANEXO TÉCNICO III
INDICADORES DE QUALIDADE

Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da
unidade gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão e ao desempenho
da unidade.
A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de
funcionamento da unidade.
Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são introduzidos e o alcance de um
determinado indicador no decorrer de certo período, torna este indicador um pré-requisito para
que outros indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que
são pré-requisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados.
IMPORTANTE: Alguns indicadores têm sua acreditação para efeito de pagamento no 22,

ou no 32 ou no 42 trimestres. Isto não significa que somente naquele período estarão
sendo avaliados. A análise de cada indicador, a elaboração de pareceres avaliatórios e o
encaminhamento dessa avaliação a cada hospital serão efetuados mensalmente,
independentemente do trimestre onde ocorrerá a acredita ção de cada indicador para o
respectivo pagamento.
A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios técnicos para a
avaliação dos Indicadores utilizados para o cálculo deste Contrato de Gestão. A tabela abaixo
apresenta o peso de cada indicador de qualidade para a avaliação e valoração de cada
trimestre. Essa valoração poderá gerar desconto financeiro a menor em até 10% do valor de
custeio da unidade no período avaliativo, conforme estabelecido no item 4.2 do Anexo Técnico
II - Sistema de Pagamento.
Pré Requisitos
Apresentação de AIH
Percentual de registros de CEP correspondentes ao endereço
Diagnóstico secundário por especialidade
Percentual de A/H referente às saídas

Programa de Controle de Infecção Hospitalar

PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA O ANO DE 2018
Indicadores

Qualidade de Informação

-

Programa de Humanização
Módulos de Regulação

CROSS

Atividade Cirúrgica
Monitoramento de Atividades

Selecionadas

12

22

trimestre

trimestre

32 trimestre

49

trimestre

20%

20%

20%

20%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

10%

30%

30%

30%

30%

30%

30%

30%
30%

-
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rotulo 04.12.2017- CAOS 35176O490.861.00000I , l.6 . Data
de VaIdade I7-12.00IP . ROSAS letal' Prefertora Munrorpol de
GoepraralHospilal UsaI Endereço Rua Virote e Urrr de Abril, IX
• Centro Moflisiptu Vuapiare CFP 19.310.000. UF SP. Resp.
Lagal lsdeonWallonVais do Lenta' CPR 691.107 941-I':Resp.
TOmbo natio Pererso de broca CPP. 915.387,'58-87 CRO

9—esse`pcoscel porca eeeo Loção das
atmurdadeo
Fremias neste (Onitetu de Oestão, reopsnoabrlo
Co"""`se
cando'oe Pelos aOiatgOo Oaballriotoo, preurdenoarAs, liooõio O
toniettieio, mesoltantes da ooeooção do tbteto desta auença.

06105 - Conselho Prol CRM - No Insor. n• 14347 - uF 5P,
A Drretore do Grupo de Vs9rl6-oia Sanrsans XXXII de 1599000
Defere em 27'12.201 7 a soloitaçio de Ranosaçio de Loença

escrito 0006 as cenas deles deque não dspbs de empregados
ou diretores retrronuredos oem mOOursds do Ctntreto do Gestão

de runoonamenso ao tstaboleo.meontn 0151 reoponsavellol
0500molml oump- r a legslaçoo vrgente e observa, ao boas
pratras r11000nttt ao Otrsrd0005 prestadas respondendo ceorl e
trrmirraknrente pelo não tunrprrntento de loro eetginnras, Soando
rnofuseia suletro(oI ao cancelamento deste docunrento.

009fl(AD()RlA DE GES1ÂO DE
(0N1'RAiOS DE SERVICOS DE SAUDE

1

Ceneeseo da AcaMe
Contrato de 0.5580 Modelo pana moçosde
hospitolateo
eeulissoaerenre torcXoutios Nos
satorços eenlumdo-se laboratos,os-açrtsado pela Cl tu Protesso
OumOOlOOldcO.tENr500b - Porocer 0115$ 58112011.
T
CONTRATO
Processo Do QUE ENTRE SI CELEBRAM O 051000 DE SAIO
PAto 0. POR INTRRUODIO DA SFCRFTARIA DA SAUDE, e a FUN.
UAÇÀO DE APOIO AO ENSINO. PESQUISA E 455ISTOFsCA Do
HOTPITAE DAS CIINICAS DA FMRPUSP . RETA QUALIFICADA
COMO 000ANIZAÇAO SOCA, DE 50001 PARA REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS oÇOUS O 51001005 DE SAUDE
500 IROSP8TAI. BST*DIXRJ. DE BJ8DIRO PERTO 0& c~
EDUARDO MARTENEEU.
Pelo presente ersnonrenro, de um lado o Estado
bIso
Feolo p"rrloreodso da Sarrstarie de Estodo da Seosde.
desom
sede nesta idade naAo. O Enreas de CaruatOo Aorar 00 neste
aro apresentada pelo oco Seurerarro de Estado da Saude, LO
Daed Everoon Urp, bras:Iermo, nosado, medoo, AO 4,500.000.0.
(P1 19t,O3/,668'51, doravante de—nada COIOT0.AlANtE.
e de Outro lado o Frrrrdoç,5o de Oport 0 505,50, Pesquiso e
Assrstlrnoa do 'rosprtol doo Ct,ncas de IMRPUSP - FAInA oom
CNPI/MF 07 T22.T rej000m-40 rnsnroo na CREMESF 006 52927T
som endereço Camnpta Uncersitarso, In - Bairro Mont Alegre 0,50-rIo Pelo-OS e som Estatuto ~Vede no 065 RI de Regoes de Trtuloo e 000ranentos e Cnsrl de Pessoa tutsdoa de Arberrão
Preso. IR regotrado eis morobfn'e sob 020151 em At'Ql-jDt'
reste ato representada pnr sou Orretor Eseoutrvo ProS Ir Soando
de Carvalho Caoallr, braokrro, medruo, 00.11,138 010$ C 01
700 701006.78 doravanto denominada CONTRATADA, tendo
em srsta o quis disptsa Ler Corrrplanrentar 946. do 04-06-1950, o
nonsiderando a detlereçuo de dnpertna de Irritação moenda 'os
autos do Pr000000 201 USOO,OO1UU3I(lUl 1, tasdarrror'tada nu 9
1. dosOrgo E. da ler Complementar 540/88, ,ornbmnedo tom
irrigo 26, do ler fsdorol 9666 de 2I'O6-1900e oltsraçãso pos'
tenores, earnda em tsr-lormrdade somos Prmnoipoi none000ros
do Sole os Unoo de Faoida -SUS sotabolot duo na Lers nedanas
808090 eS 42190, 00" fundamento na Corrstrtorção tederal,
em espesal no seu arntgo TIO e seguintes, ema C005titioção do
Estado de São Pasde, em espetal o seu arrrgo 18 eseguontos,
RESOLVEM celebrar o presente CONTRATO DE DESTOO referente
ao ger000anenlo o esevoeção de ateordades e —rios de s..de
a seremdenenoslordos no HOSPITAL ESTADUAL DE RIREIPJIO
PRETO '05. CARLOS 6000ROO MARTINELII uo)o oost lisa permiAdo pelo ser,edo de sigerora do presente tomaste,rrt.drante
as sogumnteo cláusulas a OOndçOes
Cl DASUA PnIMfIn.A
DO OBJETO
1- O psesono Contrato de Gestão tem por oOletu a 510ta.
omoneloeção da gesdo e eoeoução. pela CONTRATADA, doo cIsc'dados e setoços de saude no 0050ITOU ESTADUAL DE RIBOIRVO
PRETO DA CAStOS 0000noo MASTINELLC, em conformidade
o otn os Ano sOs Tes n nos que integram este os O'u"en A.
2.0 sbgts tont-atoal eoeoutado decerc atrrr o fim a qrcs
te destina. som efmoáoa e qoalrdada reqLotdao.
8. casem patte integrante deste Contrato
a) O Atraso ler-1- Unourodo de teroruoo
6)0 A  Teonrto II o' Anoso leonso III - knd,oadotoo
Ooalrdado
Sistema dede
'.Jantem.
t'oAubo.A SEGUNDA
DBRIOAÇOSS 1 RE500'NSAOILIUAOSS DA CONTRATADA
Em ouonçrrsnterto os soas obnrqaçaes, sabe a CONTRATADA
alem de. sbtrgaçtes 0000lantos das eopaorlueçõeo 000nbOs nos
Anosos e daquelas eotabeleoroao na tegslaçãt referente ao
SUS, bar' sono no, diplonras federal e estadual que regem a
prenso te 000rtotação es seguintes

lO' Todo vonorvoação de prestação do seruçoo pela Orça.
ni000ào So,al de Saudo deoe ter p-ooedda de danleração por,

sufnantes paras mesmo finalidade tassoante Anho?, $
do 055meA El SlOrlOr l
Instalas no HOSPITAL ESTADUAL DE RIREIROO PRETO
'DA. CARLOS EDUARDO MARTINELLI' - coço uso Etc lota
permitida, Serviço de Atendimento ao Usuaoo", devendo
onoammnheteSaototamia de Estado da Saude relollmu mensal do
suas atsdade, vonlorme o disposto nos Onmeooi dncte Contraia
do Gestão,
11- Manterem perfertas oordmçóes de uso, 00 equipomontoo e instrumental 'mesessasos paraamealitação dos terviços
TI' E, se tratando de serviço de Itusprtalioação mnlomniar
sempre que oclroitado. e CONTOATArOTE, o numotc de vagas M.
ponrveis, a fa, de manter asoualreado o serviçs de OtendrmentO
do Central de Vagas do SUS Iplanrão oontmoladorl. bem tome
inidmoal de loros atoalmoada e em lugar ursisel do serviço de
saUdes num000 do sagas eestente, no dia,
13,1 Em oo trajando do sotvo,Ot osolunnoomerte omibolatu'
mao, integrar o Serviço de Mamtação de Consultas mnsr tordo pela
Secretariado Estado do SaUde 05 Oslo ussrmn o dslir'im
Tu- Adotar o simbolos o nome desqrmatnro da —pr.de
saude ooju coo lhe Tora pemmildo, seguido polo nome designativo Organitação 500ral de Saude'
IS' Responsoboltoar-se pot oobmança indesda feita ao
peoeose ou as seu representante, por profrosonal empregado
pseotador de oetomço ou ptepasto, em caio da eseouçio deste
II' Manter oenrpte atualisado o prontuario med,00 dos
paoisntevsoarquso medioo, polo In—min , mo 2505 (omniul
anos, ressalvados os pratos ptecrsfov em 1ev
17- NA o utrlrce, nem porrmrrtrr que tsrterrov urrlaom o
paownte pata 1-no de eopemimmtntaçao, eotetu riso casas do
oonoe'tr-antu informado. Oeoidamente aprovodu pelo CamrIl
Nas .omal de Coroa em Pesquroa Consentida, quando desce haoer
noaniteomoçiu s.pressa de oon,entinrentodo paoeste ou de seu
topooentãnOe legal, por meio do come de r0500nocbilmdada pslo
batonentoa que oetooi*metido
IS- Atende, os pacientes com dignidade e reoporoo, do
modo unrueroal, qoelitate humenmnodo, monto'tX oemore a
qualidade rra preotação 000 oarv.cor.
II' Ali som aurou, om lugar urtoel de sua mondrção de
entdodo qualrfioada otme Orqani,açdt Sotral de Saude, e de
g,atododo doo serviços prestados 0000auunds,ão
20' lustilioat aI paoonme ou ao 0ev representante, por
escrito es iu0000 l&n500 ologadas quando de deoioão de não
reelmmaçia de qualquer oro prol oonnal preooso neote Conoaro.
li' Em se Tratando do serviço do hovpitati,açiu, pommrlor
a 'omita ao peoronte internado aratamniente. espertando-se e
rotina do oervrço por potrodo mrnrmo de DO duas) lotas,

12' Eoolatocet os pooetes sobre soas drenes e assuntos
p.tminsntes aos csrviçoo ofemeordos,
21' nmopoilaradociOão do paoerte ao uonoenlrm ou ouusar
prestação de serviços de oaodo, taba nos lisos de imrmnOnte
perigo do sida ou Obrigação legal,
74' Garantir a ronlmdenoal,dade doo dados e nlormaçoes
telaloas aos peoertev
2 5 Assegurem 00v paorenteo O dirsilO do serem OnOivtida,
rsl,gmooaeesoiminualmante por mostro de qualquer Solto
retrg 000
26- Em se naoando de setroço de hospilalacção possuir e
montem em plano funcionamento
Comrosão de Prtntuir,O Medo,
Comiosão do Ubrtos,
l'omiooOen de Elite Medrse e de Controle de Ineoção
Hospitalar,
seja LI' Tomneoet ao patente atend.do, pom 000580 dosua salda.
no Ambulaoto, Pmonto'S000no ou Unidade Hospitalan
telatôto oirour,slantiadoatendimento
do a
prestado, denominado
"INFORME DE ATINOIMENTO, do qual devem tonssan no
os segu mn Ias dados
Nome do 740 ente
2-Nono da unidade ao etondmmonw
1' Uaoalrmaçio do Servçotrfoopirel memUAteqe —Ira.esta)
4' Motmo ao atendimento CIO -lO,

1' Prestar os soruços de sacode que estão espaorfoadus no
meco Ttsnoo 1- Prostação de lenços apopidação cursa do 00$
Interna lotus de Sarude e do lnstrflott de 0550tinora Medina do
Sorc,dorPulolrsoEtradccaf - IAMSFE oorrfornrsdeierrrrrraaLordonn
pkrnentas Xlr'OS e de atorso som o esfabeleodo rente tornara,
1- Das ater'drsronro esobarou aos usuasmos do SUS o da
LAMSPP Ile. Corrtplenrenter, 971I2005} no estabeleormentn de
saude oco uso lhe loro permitido, nos termos do artigo r, 01000
IV, da ler Cotnçãetntenlat 84ErI8,
3' Drspor por talões do pfagttnetsto
na
das etrordade. assooferisse,, de informação opottuna sobres local do tesdofnooa dos
patienfeo atendidos su que lhe sejam refesensiados poro atand,.
menti tegqoendo omon'orpio de tesiOonoia o para oo residentes nesta oapr tal do Estado do tão Paulo, o registro do regiDo da
sidade onde residem (ContrA, Lesto, Onsrt Norte ou SuO.
4. Responsabrliaar.se pela indo-itaçio do dano decorrente
de ação ao ontssã000luntarro Cu do noglr4onoa. rmpernro Ou
onprodemia, que ocos agentes, nessa qualidade. rausarema

5-Datada admissão e datado oIOa (cmi caso do rntemnação)
E' Prosedrmnmantos realioadns 5 trps do orles., proles. e/ou
metereis empitgodco quando to, o osso
771' Otaõeçello do dotumenmo derera tonte- o seguinrs
ovolamevimnento "Esta oonla temi paga com --os pUbl005
pme'menenoes de oeun impotrsseonnnibumçser somai,
29' Colha, aaOsmnOocra do patente, ou ao seus represen'
tantos lega-o na segunda orado teletooro a que se nIsto orlem

paciento, aos org005 do SUS coto",er'os o estes situos
bem tomo aos sens 006)00, mores e snouers Oblntoo dc
poim solo do coo, de que trata a ,er Complementar 940 199
eosegorando.se o direito de regresso tona o tenpornauel nas
casos do dolo co culpa, som pte(rroo da oplroação das dem'aro
oançoettabroeit
4.1' O responsabilidade de que trata o irem anterior
ettende.se 050 tasto do donoo seotados pt leItras meletroas a
prestação doo osrviçot, troo somo, de art la da te, 5.078. de

70% do calor gloSei da, a00200at de 000teo das matpeits000
uesdades hospitatames e 80 1. para a, desperas de tasteo de
unidades não nosproolareo.

11031590 (0020 do Defesa doConsomrriootl
5- Restituir em menu de desqoalilitaçio, ot Poder Pobloo.
o soldo dos recorro, liqoidos , uooltantss dos odores dolo
reoebdos
6- Adm nsr'ar os bens troces oirnocesoolo coo lhe tora
permitido. em oonfOtmidaoo tomo dsposto nos reopetttvos ter'
moo de ",..,à. do uso, oro luatootilurçiu au Poder Publico,
NT' Com'rcnoeta rrmtâmie respon000el da CONTRATANTE
todos os aqusiçoes ao bens moreis que totem realmoadas. no
pn000masieoo de 30 (trinta) riras apos sua otsttônoa,
Na eventual nasesoidade de lotação de novel pele Onça'
nisação Sotal de Saude tom retornos do Contrato de Gestão
dependera de previa peoqsuioa do r'aotado, contendo ao monos
00 (neo 1 mucos de r00000se, a tei sobnoside a Sestotara
de totado da arca ntrrosponidente, que se pronuno'araeiras
tonsuloo ao Conselho do Pauimnáns lrrrobilarro poro corrtnat
aesistenoia de propro ostadoual droponroel para uso 00100ante
Artigo 0" 1.0' do OecreA El 528I2O1I
TI A locação do 'novel se destinaraa—ratão dat amordodeo iinalioteao do CsnSaA de Gestão. ,onsoenOe AmIgo 2,1
§r os 000mero E2,128,20I 7,
8' Toansferirintegralmente e CONTRATANTE em vaso do
deseual,fiteção 000nsequente eotirrçio da Otganmooção Sotia)
do Saude, o paI-mono, os Isgados ou doaçoes que Eta foram
desrinadns, bem somo os esoedenteo financeiros detortenses
da prestação do serviços de aso'otenoa a saude ne HOSPITAL
ESTADUAL DE 51811000 FREIO DO, CARLOS EDUARDO MAR'
nINELOr eco uso Soe lo-a penmsiido

"t°ÃoPNJLo

Ir daria tla000la, a,quscamdo'a no pmtnsivarn do patente, polo
p,aeo de OS Itmnool onoo oboervando.oe as 000eçteo precrttas
25 - Em se ralando do corv.uo do hovorlaliceção aosegu'
rara preoença de um aromoanhante, em tempo inlcqraL. no
hospital Trásmnlemn05000 do goston000, otionças, adolovoanlose
iaoeov, tom dileto o elejam-a alimentação
30' Lrmrfam suas despesas oom o pagamento de remunera'
çio e vantagem do qualquer natumeoaooetem petteOiOAs peles
drtigentes e emprsgadoo das Organrooçles Aos as ore Saude a

SI' lisa, o outodo mensal do Gooetnadom do F,udo com
limite mesmos a totraunoraçio bruta omndomidue$ paga com
recursos do Confraro de Getriu das empregados e drtesares
das Organmoaçtes Soora,o de Saude, observados, pato os Uhrmeo
ulo ovokusrvamronto Oslatut000 e, para todos. os padtSes
pratoados pom entidades oongénoreo, tonvnante Utt,gO 2, E "a
do Deureto 61,5I8rI0I 7.
31 .1 O desoumpr mento enselara tesoslo do Contrato de
Gestão. solvo na tripoteso do mnobsorvãnoio decorrente de co'
l'uste saarrel obetgatorra, goe ~ha e, na uqénora do oontraso,
elevem alemunoroço cem deste lesmmte. consoante Artigo d, 1.
b 30 Onvmeto El 5L8 101 T
31,1 O disposto no moem 31 e oubmtem 31,0 se aplou aos
empregados n diretores doo Organroaçõen Soves de Se.*
independentemente da quantidade de contratos de gestão que
estes mantém vom o Estado, usnsidorando'se. pala rins do rumdomado limite fi.ado. a sometõmia das oerbas mem0000atotras
do ledo Om, ante Artigo? §U ao Decreto 62,52I1101 1.
,F2. Ohm delimite etlabeleodo no tem 31, a renoinereção
e —regime de gualquer natueeoaaserem percebidos pelos
drrrgentss e engreqados doo OmganrcaçSes Stiao de Sarcde
não poderão eoveder os nses de menoono'sção prafoudos na
rede pmsaaa de oca oboataando-oo a mede de valoreo de
1 Freie menos II doo) notmruiçbeo de mesmo porte eoemelhante
vomploeidade dos hovpmlas sob gestão das OrganicaçUes $ovas
de Seude, nemunereção esmo baseado nem mndioadomeseope,rl015
droulgados por entidades ospovalmoedos a"m peoquroo valarrel
es'stantev no niertedo
33.0 Omgon'eaçio Sooral do Saude doporibrlroome em seu
oito na rede nsondial do otmputadoto,, a temnscnoração brula e
mndsc,duai paga oom msoumcas do Contato do D~ do todos
os seus empregados e deetores, 000soente Aromgo ?. 1,
Decreto E2,5280101

e

do

São Paulo. 127 (242) -37

04-A osnlrciado não poderá celebrar ion',retos do quelq,uor
natioecucom empresas que Artem ouspunsas ou impedides de
Imomtammnegoomer, oom o Vemmnotoeçào Fublrio, bom somo tom

uem.nte em conta corrente eberia etr'nsmrtuoção ofrrral os

empresas que tonhom udo doolaradat mn'.donoas poro lorlami
oOnmmatat tome Odmmnistroção Futrica, e, omnde tom empresas
que estelam rmoo'rmao no CODIN Istaduol

recursos que lhe furem pevoados pela CONTRATANTE, uOn.iam
do torro trsvla, a unidade pvbloa sob troa gentio, do modo a
que não selam confundidos com os menursoo pmoprios da 015

35- Remeter mensaknremte a CONTRATANTE r'lormaçben
doo atendmntqntos reaf,eados a patentes tent,ibumntes, bene'
lroammno ou agregados do Instituto de 005steo'Ora Medoa do
Servidor Publuo tsiadival IOAMSPEI.
CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIUAÇUES DA CONTRATANTE
Para aeoeouçio dos semrvçoo Abjeto do presente contrato, a
CONTRATANTE obmqe-sa a
Prooet a CONTESTADA desmaios necesoamns o esecciçlo
do ob jeto deste Convem ,

CONTRATADA Os respnitroos estraTos do mosimentação mensal
deverão se, enoomirdoados imansalnonte a CONTRATANTE

2- Psgtamem na orçamento do Estado, nos eoetoioos so6seqr,enteo ao do ssomnatuma do presente Contraia, no teourmov
neoessaros, nos elementos lecanoer,osespeoifoospamacustear
a cocooçit do objeto oonoaOual, de acordo somssr510ma de
paganmrente p-e'voln no A,raeo Teonoo II - Soreoma do Pagamento, que integra este instrumento
ã' Panmmtmr o uso dos bens moves e maus., nadante a
edição do Decreto e oslobtução dos correspondentes termos
do pemmrsoaA de uso o sempre que uno nove aquisição Ilta for
uomuneada pela LLNIPOI000,
O , lncontorraeeoolror 00 bens rslsmidve nu tem .,terra
desta ula unula an lerormen te a (ommelmuação dos ternmon de
permissão do uno,
S. Pmomeoef mredmante eutqmrsaçãO gouetnameroaE 0550'vado o interesse publoo, o alattame3o de —do—putlOOs
para temem eoerro,o no Omqanmmeção Sotmat do Saude, contorno
o disposto na ler i'omptenrenlet 04095.
E' Analsar ,empme que recesoamo e, no mrnmmo anual
mnente, atapatidade eao tonnmções do pmestuç.So do serv'çss
compmooados potavrã-.
r o
do qualificação da entidade oonro
OmganmsaçOo Sorral do Soa, para usmmlmoam se a mesme arada
dspde de vulromente nicel teonioo-eovrotenvrol patoaeseouçào
do objete oonoeOooE
1' Aetrfrua que a Uronrveçio burel de Sisuda não uonta.
na Diremerra, 0em pessoa que tela mitulom do largo em OomrssSO
tu função de tonfançe na Odmmn000çãt Publoe mandato no
podem Ieqslatnso ou vago de dimigenle estoturato de parido
ouliteo, ainda go. I,oen,rados oonnoante MIgo 7 ,, II as Dsoreo 61,50601011
CIAUSIIIA O/MOTA
DA OVALIAÇAC
A Csmmsodo do Avaliação da Eesoução doo Contratos da
Geooin oorotmtumda polo Seometarro cc lotado da Saude em
conformidade osim o disposto no 5? do artigo 9 - da Lem Complernaniar 046008, procedera asoriloação Omrmnoollel do dosen'
cobormonto das etsodadeo e retorno obirdo pela Urganisação
Soual do Saude vum a aplicação dos me000500 sob sua gssião
elaborando relstorio urrvumstannrodo, emnamrohanau copa
Assembleia Leqnlaoeoa.
P000GRAIO PRIMEIRO
semiloação deque nata o 'oupur' desta mlououla, rolarise
ao 000npmenenoo das dmmetrroeo o metas dolinides para a CONTRATADA, testrmngim-se'a ato meiultadoo sbtmlot em nua sacouçãn, atrasei dos indicamos de detenrpenho estabeletidos, em
oonlronts com ao metas paotuudas o tom a evonomordado no
desenvolvimento das raspeotnao atroidadi os quas semãi consolidados pela ,nst,inora mesponsacol do CONTRATANTE e emammnlmodoo aos membros da Lcmrsslo de AvelmeEão de Eoeoução
dos Conooatvv de Gastão em tsmpv hobri para e real 'cação do
aoalação Senretorel
nOP100RAIU SEGUNDO
O Comosoãt de vicIação da Eceoução dot Coroaros te
Gestão meletida resta tlausrda deonto elabore , 'nlatot,o anual
tonolosico sobreoesaloeção do dooernpetdro se CONTRATADA
FA000SAOO TERCEIRO
01 relalorros nteneronadoo nesta staunula deoemào sem
ennammnhados
00 betrememo do tstedo da Saude paro suboidmam
de,
do Governador do Esta
ti. manutenção da
a
qualificação da ent dado loro Otganrla$ão
acerca Soorol do Saude
CLÁUSULA QUINTA
00 ACOMPANHAMENIU
AeeoOuçho dc cm000nlo sara evlmpanlmada pala Coorue'
nadAra do Gestão do Cont,~ do Sorue,uo dv Saudo, atrases
do dosposlo neste Contrato o Mas 088000 e doo rn000menroo
por ela delinodoo,
CLÁUSULA SEXTA
DO PRAZO DE VIGFNCIA
O praeo de orginola do ptesenme Contrato de C.,. sere do
nos a pattm de 01.01-lOtE
05 1121).
PARÁGRAFO UNICO
O praoo de u-ginta tontmatoal estipulado nesta olauoula
mão escoe a CONTRATANTE do vomotosação do eestlnoma de
reocmsAs orçamentaroos parsosletsa —mudassedo proste'
çiv dos os-orços
sus nos eootti005 Ima--ouubsomquontsc alda
aoOinatiaa
contraIo
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCDIROI
Peja prestação dos serviços objete deote Contrato de Gestão espesilroados no canso Seormoo 1- Desorção de Serviços o
CONTRATANTE repassasea CONTESTADO no praooe oomdiçoes
constantes neste ,nstrumente, bemoome no Assoo Teonros
II- trstema de Pagamento, a impommunora global estimada do AS
130855,000,00
000008010 PRIMEIRO
Do meniante global mentronado no 005ut" doou
oIi,00uãa, o calor de 80 29,973,00000 ovrmespcndenlo ao
Custeio no eoemoos leancsrmo de 2018, onamaraatcbtoa
10,302,0930,4e50,0000, 00,1cm 330035 IS. cujo legasse do"
'se-o na medalidode Contrato de Gestão, vonlorme InsiruçUos
TCESP 020100E
CUSTEIO
UGB 090192
FUN000 PROGRAMÁTICA 103020500 4850 0000
NATUREZA DA DOTPESA 339035
FONTE DE RECURSOS' FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - rEI
lAr/lo
n*RAG5,otD SEGUNDO
Ao final do cada eoer000 leanoerto veta estaoelatdo
modanta a celebração do Termos de Rstrrtatrlrsação ao pteserte
Contrato, o valor dos mevursot Tmnanoe,muo que soma repasvado a
CONTRATADA 00v eservi100 vegcemtet, valor esse asam dolin,ti, vonomdorarmdo ao meIas propostas, en , elação a atordado
aoo,stenoal que tema desomoolorda a HOSPITAL ESTADUAL Dl
RIBEIRÃO PRETO 'DA, CARLOS EDUARDO MARTINELLI". para
toda esem000 e, oomtera por ovmta doo retursas ten smgnadot
nas respeotroas len orçamentarias, dos eoemooes subseque ntes
eoRAooamo TFRCPIRO
Os —ursos repassados a CONTRATADA podetão sem por
esta apItados no memoado f,roanoermo, desde que is revisItados
dessa apt,vaç.Io mesemlam'oe, eoolus'vamente, aos ob:elesoo
desse Con0000 de OcIOSo
PARÁGRAFO QUARTO
Co raso-ovo lrnamarmov pora000000ção do sbglo do
presente Contrato do Lieolão pela CONTRATADA poderão sal
obiidoo modante tromolerLmruroo pr05000ntei do Poder Fubtrvo
retsmiav aultmrdam com oeo-çoe que poosom ocr pnoslodoo sim
prelurto da assrsrensraa— de doaçtemeomntrrbumçtes do ontn
dados naoonaneesmtongerrom mendrmen000 do apl0010en doo
atsos Irnianoeiros da Umgenmnoção SP-1de Tarde e de 0005e
permenoentes as penimVnio que sstroem tuba adminisneção da
Organmtaçào, loanoo'Ete ainda, facultado tonnamretmrpmestrmor
,
oom omganmsmeo moaoonas e intctrmaoionaa

f
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PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA devera reoebet o moomnrantarastlusi-

CtAUSUIA OITAVA
CONOIÇOES DE PAGAMENTO
No pironorto eeemoemt frname,mo do presente ionitato, o
oometvtoo doo reteres ase-em tepassadoo fmoa estimado em do
OS 23.971000.00. sendo que o transfemênsa e CONTRATADO
seta elathado madienle a liberação de 12 (doce) Panelas memsarv cujo calor total corresponde ao evtmmmado paro o Ouslemo
dai desposes do unidade para evecução das açOes e serviços de
sardo m001ruedoo pala unidodo do Oaudo Do soasses rnonsa
pndemão sem cbpmo de destonto tatu não almn1a- ao -eras
OslabelocmOao pamo os Indoadomer de Qualidade rmr,dOedOres do
goalidodot 5 p á,.Ut lndcauvmov do Pmvdução rnrodalrdade do
oontmataçãn das arnmmdaden 0550temasr ertabeleodor pare a,
nodal dados de ocnr'atação.
(DESDIT O

Ates
00,003
leoererro(TE
eamçgrrS
000,08
9.0118

SE 0A91,710,00
RI t.uBl.TtD,CO
880 187,7i0,90
88 2.5111.7LD,9L
RI 2.1873i000

5eAat18
udoAt5
OgostorS

SE l,5RT,TiD00
O l,sot,T(D,dl
851,U8T,IEU00

la-emn6nmt11

SE 1,081,140,00
55 2291,1(000
SE 04u81 TfE,00
RI 2,181,T10.00

Gui'ubssOlE
mdsemn6-s1!
0eatl,o118
CIsc
PARÁGRAFO PRIMEIRO

OS 01,111 00,00

Ao oamoelas menva,t vetão pagas suo 5. Iqsesol da utrl
do vadia mês
PARÁGRAFO SEGUNDO
Oorepeseev fe,amerov ao ouemeb terão pagos mersalr'enmcc podem oolmsr desoon005 lrnu,roemmos dovorme'Uao
am la acaliaçio trenestrat 00 aloame dum metav dos
Inortadomeo do Qualidade AnOs, Toon'oO III - fndmmadomen de
010al ,dado
PA 'trimestre - aceliação em mamo,
a,? 7' nmmeetra - eva/ração cml agosto
0,0 3' mtrmestre'aoelração em nosembmo o
a,4, a' nrrniestme- osalração em leteterto do ano segurnme
bI do aoalaçlo semestral, do okenoe de —Tas dot lndoaderev de Prodoeção (rnudolidedo de icnlrataçao des afrordados
b.' t' semeoue- avalrolão cm agosto e,
b.2 2' oemeslre - eoelreçãv em lestmeito no em vegu'nte
o) conlluidav ao oua$açoeo OmtaoaO nos rseeoa'
oerrl,eda a inedema se de010mio por desountprmnrenmo do
mesas, es se será objeto as Termo Retrtlatiloaçlo nos mevol
subsequentes.
PARÁGRAFO THRCRIRO
Os ualares do aiiosTe linanoermo tirados no parágrafo antent serão apumedos na bIrra dsposta no Antro Tevnrco II ' tu
,ema de nagamenfo, que integra o ptetenl,e r'nnttato do Gestão
PARÁGRAFO QUARTO
Os indioodereo do uloinru nmmeobe do um cemão aualradov
no moer do lcroeter,o do ano negoente
PARÁGRAFO QU(NTO
Na hmpAteoo do unidade rolo pv000r um irrmeotte do
funo,onaments, o prrmeea aoalraçãoeualomaçio das metas
dov lndioadOrts de Qualdade do Contrato do Gestão, prevista
nuPemegmalo
no 1'. desta Clausuta, Falo slomtos de cercam.. saca
elettvoda
trrmeslme pootenior
P00000070 SEXTO
Na Imipolese do unidade mão poluir um semestre do
lunomonamento, a prr'neea avaliação e calomaçã, dao -Na
dos Indoadotes de Produçeo (modalIdade pomoontretação dos
sisidades avonitnv,ams) do Contrato do Gestão, Desista ou
Pamaq'ufo 2'. desta Cláusula puma oferruo da deoronro. seta
eletmada no oetneetre pootoro,
CLÁUSULA NONA
DA ALTERAÇÃO CONTRAI000
O presente Controlo de 004000 podona ser adimada Areado,
pomomal ou tolalmenle, medanle prooie justmtivatmoa por esv'rlO
que oonmeraa declamação do mntemcsse do ambas as pamtcee
devera sem aotormrado pelo Seosetemo de Idade da Saude
CLÁUSULA DECIMA
DA OESCISOO
Atem da h-pilese prenota no mIem 311, a resosão do pre.
senA Consolo obedecera ao droposiçAee ucnlidas -mc, artigos TI
a 80da Ler Federal 066683 e alsetaçbcs pestermoreo
PARÁGRAFO P5IMEIE5
rLemrloada guelguom hipotese emvmoadoma do--a—nua.
o Podo- EseOutsa procidenvama a imnodiata revogação do
decreto de permissão do uso dos bens publoot, a oeisaçao dom
afastamentos doo servidores publicou vtlsca000 a drtposçãn oa
CONTRATADA, mão cabendo a entidade do direito privado sem
fins kooratmoos direito a qualquer indenmoução, seO-o na hrpoiese
preonta 1952' do ammqo TI da Le Tedemot 8,666100,
PARAGRAfU nEGUNDL.
Em oenu de me005ão unmlatemal por parte da CONT5ATANTF.
Sue não debIte demo gestão, culpa tu dolo do CONTRATADO
o Estado de São Paulo abana com os -Jus arriei— a tido—
do pessoal vontratado pela Onganroaçda Soocal de Saude paro
eoeoução do obgro dente contráriaindepnnaentemente de
rndenroeçãoaquea CONTRATADA laça Ide ,
PAOÁGRAPO TERCEIRO
Em leso do mesorsão unilatemel P0l Furte do CONTRATADO.
a Inosma se obriga aoonomnuem prestomo 00 semoços da —de
ora tnntmatados, por um Prato mrnrnmo do 100 (oantn as tentai
d'as, contados apertmr do denuno'a do Contrato,
PARÁGRAFO VUARIO
A CONTRATADA reli o p,aeo mesmo da 120 (tantos time,'
tal dres, a 000tar do dota da-soir500 do Contrato, para qcrta suas oblmgaçUeoepmcotar —Tas cie sua gestão aCONIRATANIE
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DAS PENALIDADES
A 'mbservino e, cela CONIRATAOA do olausule Au von'
gaçio constante deste tonrmar, e seus Anosos ou de dess'
e-grado de norma leqal tu tequlanm'onlet pertinrenle eotsrrnata
a CONTRATANTE, gamantida e prova dolesa a aploar, emvada
caso, as vançles precrotas nos artigos 01,45,81 e ES da Ler
federal oE6tlglealtetaçbes p0000rrcmes, tombado rIm
d'sposOo p062', do almoço 1', deportara 120E193. de Mrnmslommo
do Saude. qua, oepm
a) Adoemlinsra,
El Multa.
cl SovspensOo temrmpstarra do paonorpat de loisaçoeo a de
_tratar onm a utamrrn,tração. por 05a00 não supo-rom a 01
Idas) anos,
dl 000lamação do mndoaidade para lromtarocontratar com a
Adminrlreção Pvblea, enquanto perduretem 05 metmoos detem'
m'nantss da punção ou ato que sete promeurda o teabilroeção
PAO,RÁsutU PIlritEIRO
A impoorçio das penalidades ptevntas nesta clalusula
dependera do grac,dode do lato que as nnOtroam osnsidetoda
sua acolação na srtueçioeirtvunstãncoas objerrvas ais que ele
010m,eu, e dela seta notiteada a CONTRATADA,
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PARÁGRAFO SEGUNDO
As sa'rçôes previstos Frias afinar; a'oe'd' desta
siausula poderão teraploadas juntamente com a alrnea 'E"
PARÁGRAFO IERCEIRO
Da apboação das penalidadeo a (Or,TRÁTACA tece o pasta
de 50 (dool dias pare roerpor recurso. d,,9& ao Secreta-o de
Estado da Sauda, garantodo-lha piem dite to da defesa
PARÁGRAFO QUARTO

LI calor da multa que srerassrepioodaearaoonruoxadv
a CONTRATADA e rncoetrsoo montante sara daorOrtado doo
pagamentOs deuidoc es" socorreras os esecuçat do obtero
continuei garantindo-lho pleno direito de deiosa.
PARÁGRAF O QUINQ
Ainçvoiau de qualquer das sanções estipuladas nesta
ciausuia siso alidira o direito de a CONTRATANTE eoigir indenitasco integrei doo prejurros que o lato gerador da penairdade
acariciar para re rgâos gestores do SUS seus usuatos e
terceiros indepecrdenrernierrre das reoponoabilrdades rrenrinal e
co erros do autor do tato
CiÁuSu.A DÉCIMA SEGUNDA
DISPOSiÇFS 'MAIS
a ucbrrça dreia Au tAreia ao esvente por
tos5 sedede neto
saro
medites
ilsiaras su outros oomplanrrraiao referentes a arrotara aa elo pros'ada cosido irrito a CONTRATADA
no ennto,
ta
buooaiu,esoaiormentu a que se raicrecar ligo 32 da
L., 9656. deis 06./VgA nas hrpotesesena torras ali preuiota
2- Sem s'eiuroo do atomcanharrieoto. do iiooalisaçeo e da
rocatsrrdade
re
suplementar eearurdas pala COrOOu/ANTE sobre
a eaeeução do presente Conlrats a CONTRATADA reonnhere
a prormogatn'e ue 005Vele e auturrdarie roieiatsa too—c. da
ditando nasroriai do SUS 5 stama 0000 cc Suave, decorrente
da ler 000090 te. Osganea da teve.) troando oprto que a
eltaraçau decorreole de tais vonçetêroiae nornratioas seta
objeto de Tecrrro de Retinatiltoagão. ou de notrfitaçdo dircgrda
a CONTRATADO.
3-A U/N'RATADA podara, a qualquer tempo e nradante
ius tmnioatveepresenladaaoresrataris de sstaeo da Saude eco
Cooseinedor do Pitada, propor a devoluçao do Gene ao Podei
Rublos Estadual ouis uro lo -uaeia pernmitrdo e que rido rars

aa111 oeoossasics ao rurrrOrrrrenro das "eras aserrçadao
CLA0SO,u DÉcIMA isO,,Unu
DA P,RõccoçÀo
O Centras;de GesOão seca pidelisado no Dato 0` 1 do
Estaco, no pisco rrraeirrio deiS (vinte) das tostados do data
de sua aaetnatura

cLÁusui,A DÉCIMA QUARTA
DO FORO
Pica ele te o tors da Capital, sem renuncia de quaquer
outro, psr meio prorlogredo que saiu pare d rrmrr sueisquer
questões nr sodas deste rontoato, que não puderem ser reoolsidas peieo partes.
enan nm 1  a sonOatadao, asa namn o pesaste
contrato
. p` eoS duas) ocao de qual teor eforme. ria presença
der testo'nruehaeasaieo
SÃo Pauto. 28-12-2017.
f'cPSiCsadolairtdoeOacsl
OeaEr :cy%5
Tsoane,etss
iene
RO,

D'õaotlsatnei,p
leoRV'eieloadeda°aaa
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Anexo técnica 1
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
u_CONTRATADOS
- CARACTERISICAS DOS SERV ÇOS
A CONTRATADA atendera tom s recursos humanos e
tounrios coe usuactoc do SUS . Sal— Unru ao Saudo o do
inatituso da Assrstõno,a Madoe do Saroidor Publoo Estadual
- 1AMSTR (ler Complementar gTir9S( oferecendo, segundo o
geso do oomelascdade de sua asa ora raia a sua capacidade opa'
seoconat os seoaiçoe de caud, que se enquadrem rias rrcodanda
dcc Abano desoritas, esnforrne oua tipologia 'unidade hoep calar
eeok,srvarrranra amoularorisi, ao outroc)
O Serviço de Adcmxeão da CONTOA'ADA soboitara aos
represen',antea legais e docuinontação
da idansifoaçir do pue ante e a doruonentação de araamrhamente, se for o raso espen leada no fluct estaneleoido pela
Sniretarie de lotado da Saude
No seio ti.,arondimentos lrospiraiarec por urgência, ser
que 55'rrra ocorrido apre005toção oa doturnientação ne0050aria
e mesma devera ser entregue palra lamiiiareo a/ou respor'saoait
pelo paccente, num sraro macino de Ao quarenta e srtoi horas
O acesso doe acames de a000 diegovetuo a terapiutici
raalitar.saa de acordo oom o Suco astabalasioo pala Senatoria
Sstaduai de Saudo
sacode irospitaiioaçio a CONTRATADA t se obrigada a
E- paciente, sobro te doe leites —tratados,obrigarsdo-se
na hiporeos de falta ocasoxal de leito oaps, a onoam nhar Oc
paiantes aos aarccçse de cauda do 505 rnstalados no região aio
que CONTRATADA, cor derorrancie da areeratura deste, presta
toicçuodo aioot800aeso,,do
O aoompanhamantcaanorrçrocoçio das oticidades rea'
lrcaOas pela CONTRATADA ceras efetua000 a/sues dos dados
agoirados no SIH 'Sistema de Intorniaçôas Hospitalares. no Diu
- fisttona de infor'naçtren Ambulatsrrarr beco come atrases dos
lcrnsrlacoc o rrotrumentoo pare regrsoc go dedos de produçaO
delinidoo pela CONTRATANTE
1. AnSISSPNCIAHOSPITAlAR
Aaaerstinu aaeaude prestada em regime da hocpitaiiva'
cão oompreeodera 000nlunto de atandinentco oferecidas ao
pauense desde rua atrrssão no hospital ate ria alta hospitalar
pela parulogia atendida, inulocndo cear todos os —contentes
e prccedcnrantos netessares peca obter ou rompletar o drag'
nocti000at rerapeutruas neOoscar.ac para o Iralanrientu no
âmbito hospitalar
1 No ptooeeso de lescpitalcraçao estar 'doidos
lrataotenlc dae pose— sompiitaçcas que o ussam ocorrer
ao longo do precesso astistencial ta010 na sarado OaOaroento
quanto ria fase de recuperação
Tranlosuonoornritarrtea
tame
dilatantes daquele clasorlrcadu
somo orincipal que motrou a internação do pao este e que
podenr Aos noueesaroc ada,conalmente decido as 000dNcos
esposas do paciente dou outras causas.
Tratamento nnedita0000t050 crus coca reguende durante
processo de i'tetnaçãu. de acordo com Alagam do SUS - Orerema Uns; de Saude
Pr000dinnientos a surdadoo de enlermaqem nenessarict
durante o processe de —nação

O material desoartaoal receasatru para cc iodados de
anletnragem e natanrer,soc,

/WosTrrâ

trarias de Isospitalreação em quatro compari fhado ou
indrirdual quando neoessar o devias as tond qcetetpetias
do piscaste (se nurmee que dão drraitoaproscrçe do aucm'
pantrante estão etc' ntas na legislação que regulamentas SUS
'Setame —ca 0eSaudei
Drenar no OTI - Unidade de Terapia lntensscaserreoeocaos
Sangueehemedetroodot.
lotnecrmento op roupas hosprola'ss
Prcoadimantssacpeciao de alto custo come han'odial Ia,
freotarapra, fonoaudologra terapia 000pacrone) endosospra e
sanes que seI ceras" nasassastsc ao ~~slandcrransc a
oasamen/o do paciente, de acorde com e sapasdede rritalaea.
raapartando a —pi—Lace, do HOSPITAL ESTADUAL DE RIREI
RÃO PRETO DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLr.
O HOSPITAL DIA E CIRURGIAS AMOULATORLAIS
A esstotkrrce hssprtales em regcrre da 'onp calda ocorrera
000losrnre doEnçAS de manual do Sistema de Onlornoaçteis S.
pitalases do SUS lgWSiS) da 2004 capotara MSOGM M. de
1C.01.2001 , os qaae dessoem Otto regtrrrede Hospital Da a atei'
urre rnterrrrediariasnora a arterriasio es atendinienis embala'
total pasa arealroação de psscadanentesssusgeoseolsneoe dpie
rasg,ercam petsntanusoa ltospttalat oaaance deli Idosa) coces.
Senão considesadas Crrurg.as Ombulat,'tias aqueles pcO'
oadtnrent000rrargicas tarapi,rtriOs ou diagnOsttcss que náo
,,q,,,,.internaçOes hosprtajarev Serão rlassifirados oomo
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Aessitrearva do ovlume de sardas cisosgiten olassifoadas como eletro de otgenoa cora baseada nos peroentcuare deooeor
monoea tr-urqoes descias edo psooedrmentoe trrusgeos de utgisOia da produção nealroada e rntonmnada no 315 - DATASUG pelo
hcsprsal no eoese,te anserros
Os psooedrmentss oeusgoss sbstelsroos são atinentes assacias obstecseas. não oompbam

o

contostede saidas scrutg sei.

11.1 9 nOSPISOI DIA 9 CIRURGIA OMBI/LOTORIAI

11.0 ATENDIMENrO OMEuuotOolol
(serviços ambularonrars 1osp falares ouesokcseaamenn.amoularcsias(
111a) Atond mente Especialidades Medites
O salAme de prrmerreo consultas em etpenaldodos sncedeas d aponibilisados pareasedo da nelarireas na CROSS deve cones.
pordes, no mcnsnno ao os/unia delrnido na tabela ebaroo
ATfNDIMETTO AMRUIATORIAL
'.0

5Omri

RTPTIBOcnn,

eu lereI com s sem aedaçio que reooelram rodados pos'
-opararorioc de cura dosação. não rreuoasrrando istetneção
hasp talas Serão olass fvadoe come srrosgra menor embulaterel
Ismal os procedrmrantsssrurgrcoa de barca compies dado raslr-

notreupondes. no marisco, ao asluorna delindo riu tabela abarco

EJII

112 bI Atendastesto attrbulatonai em Ospeorabdades não Médeas.
O volume de psrnrnaaas ocnsuloas em aspaoalrdades não mradoaa disponib'lrsadoa para atada de neieninsca. na ÇROS5 dona
ATENDIMENTO AMBULATORIAL

cedas com anos tecia lesai ou troncular que podem ser realreadoc
em sonsoloro. san a presença de madso anestesista e que
dispensem cudador etpesran no pos-opemasemo
Ualentamos que o regotrc da atroidaoe Orrurgoa cjassifi-

Igaocieoes sOe dessas

seda come ambulaleral se date pelo Ststema do Infottrraçao
Anrbularsrral SIA) ,
O ATENDIMENTO URGONCIAS HOSPITALARES
31 Serão soreidarados asedoi'cantos se orginsa aqueles
nas ptogeamadoc que sejam dispensados pelo Seroiço de Utgco'
oa do hocp tala pe000as que pr000rem reI atercdsnrents, saiam
de romut espontânea ou encuaminhada de turma relerem ida
a) Sendo o hospirai do tipo 'cortas abertas" o tntesm.o
devera cuspo, do alend monco a urgiou ae a anrerganilae,
atendendo a demanda eopo'rta'rda da pspu)ação e aos casos
quelha totem encaminhados, durante ceia horas do dia, tvdoe
os duas do ano
b) Sendo a hospital do tipo porias feuhadaa', a 'niasme
devera dispondo atendimento a ungenoras e emergenotac, asco-
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SINa

donde a demanda que Une 1cm encaminhada 000lorme o Iluso
astaõeletcdo pela Secretaria Fatadual d. Saida, durante ai ia
harsedoda. rOduOoedaisdoaoo
75 Tara eleita de prodão
' co"trataoaIreaio
deuesao
cerrolvta todos os acendimentos causados no saton do
urgencra independente do gerar ou n5o -a Frospicairoação.
3d Se. em 000saquincis do atendimento pat urgioca
pesenteesolocado em 'aqerre de observação (lema de
obsesuaçao) por um narodo meno, que 20 horas a não Acarte
antetnaçãu ao final dote parede, somente teta regestrads
o slardimento do urganca prspramenta dita, não gasando
nertum reqi000 do NOsp lalrOaçda.
a ATENDIMENTO OMEu,,ATOOIAI
O aundrntenlc ambulatural ounipteercde
Pr.neaauo's,Ana Agordenaoioua Central do RagidacÃo ICROSSI
Consultas subsequentes retornos)
Proedimentoe larapiuliisccealsadus por especialidades
nAu madoas
A r Intende.ae por ptcrrra no consulta, a aorta racial do
pacienta enoamrnhado pala rede de recasinias regional lUncda'
dos Ousrsas de Sauda Acniloulatenes Outros), ao ersrlovlatoce do
Hospital para atarrdrmanto a uma determinada aspaca/idada e
agenoarrranto por mac da Central da Fagulação (CA
O.v'intende'se pon intereonsuita a
OS')
realisada por Outra pttlrstaintal em outra ecperiandade. com
solortagio gerada pela popnia inislitução
0.3 Snrende.oe ser torouha tubsequenre todas ao coneultaode cegormenro ambulatenal em rodas cc relegArias prstrs.
sronao d000nrentes cento da, oonsuitec c/ereoidasaisdn basrra
do saude quanto as sulosequentes das inten500sultas
ao Pata 00 atendr'rrvntss tefstentasaptocetoss lenepeutiost de orada e longa duração, as com cessões os roniprapa

11.3 SERVIDOS DE APOIO DIAGNOSTICO 5 rFRAPI')sfco - SADT EXTERNO
(imbrtc hospitalar ou eso)ixrramenta arrlouiatorral(
O hosp tal oferecera os sermiçes de suar abarco neiuersnado na goacrsdada anual de 1 4.400 coamos, a paoentec EXTERNOS
aohospitaL isso e, aqueles pacenseo que lonas" eroamisfrades pata raalaaçãe de atsucdades de SADT por suo os cera içes de —de
obedeoendo ceNsos estabeleodo pela Seinetaria itsaeual da Saida, ias quaeodadec espeocleadas

seda mecrnaire'rta pela un dado cara nfestnrado caro destaque
para aoor'panhemento destes etraidades. eonfornsse as nornrtais
dormidas pela feoretarra da Sacode.
S. PROGRAMAS 5SPFCIAIS 1 NOVAS RSPFCIUIIDAOFT DF
ATENDIMENTO
Se aolongodauisenn.a deste 5000ato deoomemaoorda
cone os contra cantes o HOSPITAL ESTADUAL 00 nIEEIRÂO POSTO
'DO. CARLOS EDUARDO MARTI500LL1' se p'opucerareairoar
Outros 0700 de esnmrdedes drfsrerrtes daquelas oqur relacionadas
teia pela ortOduçãO de nonas ospor abdadot madrcao seja sela
neetrvoçao do programas nopeuas para determinado tipo do
paroloqa ou pela rtrcdroçãc da no ... oaiaqosias de —me,
1,—t s, avias arruidades pudOrfo ver pteoanre000 auurroa.
das pelaCONIRAIANI6 apuo s'ralsa amuA sandoquanoadae
separedamenle do aland.menlo cimeiro da unidadeesua orçamenlação aoonomrco
de
Iroenca rasara ditirrmrnade a homologada
mediante Termo
RatinasitoaçOo ao presente Cometo

morda

,r,i

ISaova.

Porcoterapia. elo. Os meomst, a partindo?" at000i-trdnlu. deuom
ser tegatrados vcmo terapras ospocialisadas teelicudas por
sopeurabdadeo cão medtuas sessões)
OS As cotisultas realuades polo iarOrçO boa1 não cotão i,m
ordenadas no o/aI do vorsultas tarnbolaloras, serão apenas miArnadas ccnlonme os normas definidas pala Sao'erasa de Sauda.
0.6 Com relação as caosOas de Tralamenlos Clrnuos Guimrot.rapra Rido terapia Hemedralsa, terapia Espesmatrsada
- LrtstrRsra), SADI earanno (D agnostos em laboratosio sinos
- CEAC a Diagnoetoo em Ou-doma sarologoa - CEAC e tODI
- Saro ço tesadual de Diagnoesiro por imagem), o oolunsa raalr-

,

Os aewcas pata apoe drageoescuoeterapeutrcc aqui elensados estão subdssrddot de aosode com a ohssnla,ação para os
pnvoedrmanmos do SONSAS- Sistema do lnlotmaçãc Ambulalorai e coas resperirsas tabelas.

III - CONtRATO DAS INPORMAÇÕOS A SEREM FNCAMI.
NIIADAS A CONTRATANTE
O CONTRATADA p--h—a CONTRATANTE toda e
qualquer informação s,knocia, na formatação a pensdordado
por cera docerminadeis
As rnfsrnmaçbes sol ortaden 'derem-se aos aspontes abaae
me Aura nados
nelatorroscontabeis eI naoiernes
Oelarorrusrelarenlas
aos indicadores da Qualidade estaLepar
/atidos
a aun idade
Raõatorro de Custos.
Censo de origem doo pacientes eteod,dOs
resqusa isa satisfação do pacientes a asompanerantes
Dutoacasenem deIto das pa'a meda r pude onrdaoe geras'
orada hosprrat ambulasonrs centro de referencia ou outros

Anaeo taOnles II
SISTEMA DI PAGAMFNTO
- Coma lroalidaoa de estabelecer ao regrasaourunogramede Sssem.a de Pagamento Ram estabelen doo os sequnses
pntorprosepnooeOrmen/ds
t. A atnucdede ussrvtential da CONTRATADO suOdssrde'sa
em00 (scsI moddlrdadas. sonlosnna eopaorloação e quantidades
rela-sacias no Aneco 7esnrcd 1 - De-0. de Serviços, nas
n'cscãelidadec abarco atoneladas
(0) Insarnação em Clerima Mearca, Obstar va. Pedaüoa e

•taairauat
lIame
losenoto
Unos
111.2 INIERO1AÇdO EU C1)NICA CI0000IÇA IENFERMARIAS E/OU PRONTO SOCORRO)
O Erespctal sena realida- mm numero de 900 sedas hoepitalanes anual de aOondo dom O numero deleites spesas onan cedas'
ln.doa pelo 50.5 - Sistema unos de Saude slessrcoandu os eerdet urrurgAec em eladroese os utginaia Ido acordo doma ulassilroação

do Manual SIHO)

d$

/070

O amas/a

'sasssva
AH

Cirurgia Maior Ambulatotial )ÇMAI os prooad MoSca cinurgicis
terapiuteos ou diagnosticas que pressupõe a preoença do
nredrloanestsaala'aalcoadoa com aneatesia geral looc'egcunal

li - OStRIITORA O VOLUME DF ATIVIDADES CONTRATADAS
li 1 INTEONOÇOOS HOSPITALARES
lis r INTIRNAÇUO EM CLINICA MEDICa, CLINICA OBSTÉTRICOs, CI(N Co PEDIA/RICA 5 CLINICA PSIQUIÁTRICO (ENFERMA
RIOS E/Ou PRONTO-S000050)
O hasvrtal deaena raaltsan um numero do 1.34 , 1 sardas rrosprcalanaa anual, de avasdo vem o nudmano de leiras aparasexas
,adastrados pelo SS- Sosepra Unrco de Saude, ditorbuidos nas seguintes arcas

cesapnnesnsraofialal

-

Air-"ontação. saiu -das nuhcçiu enteral e parenteral
O,ssistetrtra por equipe nnedma eopeorairsada, peaeoai de
entermegom e pacsoal —A.,
Itriroação de Cerro C nwgoo e prooedintentot de anectecra

dsna
dmgcsasnsnnso

Pc quranoa )Infesmatia e Pstnto. S000nro)
(01 lssaosação em Clcnoa CrsArgiva
(6) Hesprtal Da iC turistas Oanbulassrait
IA) Asasodenenso Ounobulasoriei Eap.sialrdadas Madoas
(A) Atendimento Ansbulatonai 15McIdades não Meddao

O Atarrdcnrto a Orginordo
XI Serviços de Apoie Dagridam co e Terapeum 00 - SADT
P0 terno

a autenticidade dente
no ponho1 iowou.rmprnnsoobrcual com.bn
2017 aro 02 49 18

A IMPRENSA OFICIAL DO DOTADO SA garanto
quando visualizado diretamente
senge-Inine 29 de dezembro de

0. Suo Arendrnnrenses
17 Ao modalidades de ascordade assntesoian atrma asti.
naladat referem searot,na do aterrdrmentoaser ofeteido aoo
usuasos da unidade sob cai da CONTRATADA
2 Alam eas atA dados de rotina a unidade ptdonarealrra'
oulreo atrudadeis. submetidas aprecia analise e eutorrceçãu da

CONIRAIANIE. vos/orce aspeirtivado no mmcm As do A'nau
leonro 1' Ueaurrldo do Sa.'vrçoa
nc
do AOS'
3 O mancaste do orçamento aoonõmrco'fmnaerno
PITA( ESTADUAL DE RIEEIRUO PRETO "/0 CARLOS EDUARDO
MARTINELLI para oeee0500 de 2018, Na estimada ano P2
79973 000,00 e sete dsnibudo pernentoalnnenTe nos croas
rnrdeado na Tabela 1. pata eleito de cal de deste- dos
lndrtadomes de ProdAçOn, quando oabeiel
TABELA 1 - DIOTRISUIÇUO PERCENTUAL SARA EFEITO DE
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO O5ÇAMEN

TO DL CUSIIIO
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL POPA 6/6110 DE OISÇ001'
PC DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE
CUSTEIO
AlteIIIe0IDLIONIMIA(AU
Ingrnagê en Olsia Osadov Osoraniã Padaeoaa Puiaãroa
kranpiàearelhsralso9aa
500v,rpaeeéilaãrd
sardrctooebdeond bpscddsaas MaMam
OEd'asscrrêulaord/qeimdãatetslelsadoãi
ÁC/Ssmts
0,/o)

SI
ri
5'
/5

7

O Os sagamentns a CCNPRATADO dan.re'ão na oeoumnte
ioslonmidade
ar Os pagamentos mensais e CONTRATADO pera sano dx
2010, dar-se-às na seguinte maneira

documento

sexta-feira, 29 de dezembro de 2017
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tICOHT000
Isssleslaeae
ruesor-cosda*ea..erdeçieerrã
12,00100
LIT.vxtlltO
112411,100
015511110
11551000
T1er'sntOlReri5, nloneeaerr a'serlae ?sase-ueNdeeda.eere.âsir te lacem
III' DOO
itos III,' 75TX
lorsedaCIE'tItO
Ader IEvE'T(lD rTrerOe nnrd5, (enReere'reestaáolar - Ieses5
vorAi tIIvI'tOD
1001100
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('serras
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5540
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4.2 A asal Uoaoaloraçoo doe Indioodores de Qualrd.rds
saião salvados nos meses de mais. agosto, nosembru e lese'
Oito do aos seguiste. podendo gerar um desuonto tinanuero
a menor Se are 0% 30 surtem da unidade no trimestre, nos
meses subsequentes, dependendo do percentual de akanse das
eretas dos ,ndeadorcr pelo HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO
PRESO D4 CARLOS EDUARDO MARTINEL.I'
4.3. A eoaÃeção e a seloiação doe Ifld.oadores de PodAndo
modalidade pososntreeção das aliordades arsrstensiatst serão
rralisados nos tesos de agosto e lesr,ei'o do ano sequioso
podendo de- uso tusso Vnanserrs a menor de 10% a 30%
de tostem da unidade no serresnel nos meses subsequentes
dependendo do peroentual de akanoe das mesas dos rndioa'
dores constante Ira TABELA III - VALORAÇÂO DOS DESVIOS
1)55 TOUANII000VS PAR MODALIDADE DE CONtRATAÇÃO DAS
0IIAIDA001 ADSITIVNCIAIS e da acordo vssr e DISIRIBUIÇAU
PERCENTUAL TARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES
DE PRODUÇÃO DO 'ORÇAMENTO DE CUSTEIO nas modalidades
de _~`*das atrsidades -Carne— —te—FARRA 1
ssnsSarrte 'o Antro 00000011- Srsrernca de Pagamento
5. VRaods o aoornpanhamanlo e avaliação do Contrato
de Cristão e o suonpr,manlo das —idade, estebeleo,des pera
CONTRATADA no A5000 Trsnric 1 Droor%raO de Sesotçss a
tossira desera encaminhas mensalmente, eles doa Ii (onze)
e dosiassenração inlormatoa dos cOnvidados aes350nslas ira.
In— peloHOSPITAL FCTADUAI Dl RIRIIRÃO PRETO OR
CAROS EDUARDO MARTINOLLI
S. 1. As nls nroaçãas asirota sns,rotoriasas serão enootnnrrlra.
der atrasen dos eguOros nas OlHe AUtorizando da Inlornaçãu
Hospitalar, e dos regretros no SIA . Srelsrroe de Inlorrina0Ães
AmbulaOorrare, de asordo tom normas e praoor 500abeleordos
pala COnITRATAITl.
52. As rnlormaçõer transato alarmas a produção assis'
entrai notadores de qualidade, moarrnantação de etAr505
eoonomosra I,nanooirvs e dedos do Dtsterrra de CurAs lícitos.
talares, 500de envaminnradas via Interrrat, eleves do orle censos
gestão.saudr.op gOv.br disponibilisado pela CONTRATANTE
de acordo som normas, oriserer de segt,rarrça e prazos Dor eLe
—belas ides.
130 aploanuo dsponibilttado na Intimesamima
ela'
trinCa plaorlhxo netrs500iao a avaliação mensal das atmidades
2
dosrnuolotdav pelo HOSPITAL VS'ACUAL DO RIBEIRÃO PRETO
'LIA CARLOS EDUARDO MARTINELLC e estabelaver& aoaseo
de moes de escoro prroia0000noe doliniseresp5n5abil
legal pelos dedos ali registados
S4 A CONTRATADA devera —minha, as CerlrdAes Nega.
loas da Debilso ledaral Estadual e Munoipal (OSSe verdade).
CerOrdão ~?,a de Dab'ts Trabairsta, Certilisado de Regula'
'dada de lUIS )ASts-ousei Eevalvs Banverios, preçse de
matetias e nedoernon000 piettuodosensrsouoasinlsrrnraçõrs
nos Oerrnon, prazos e condições dsl,nrdoo pela CONTRATANTE
6. A CONTRATANTEprocederá a anelos dar dados envia.
dos pela CONTRATADA para que seam efetuados os detidos
pagamentos de torsos, oontsrma estabeleoido na Clasaula
do Consr000 de Gestão.

O Nos n'asas da maio agosto, 500embro e lesererrs de
ano sirioeqvents, a CONTRATANTO procederA a oonsolidaçao
e analisa osnoltoivo dos dados de trimestre lindo dor Indica'
dores de Qualidade que poderão snse)er de505nto nonlorrne
deseirrpento em relação as mitos, nos termos tirado no itam 04
(goiano) deslr documento
S. Nos n'asso de agosto e leoe'oiro do ano subsequente. a
CON'RATAOLTE procedera a análise doo Indicadores de Produção (modalidades de oonrr404ção das atroidades assstenoiois(
reclinada polo CNTP.RTADA, verititendo o ,,silencio 500esvios
(paro roto sou paro menor) ocorridos em relaçio os quantidades
——Cie~ neste Contrato de Gestão
S. De analise referida no tem onteriol podero resultar
desconto ressarces., bem como re'rattvsçao das quantidades
de assidades ursistenoias ora errabeleo' das eseuoorrespon.
dente néfik esoedm,00'Aeameiro elerr'ada 'ediante Temo
de Ressnrarilouçoo ao Contrato de GarOA, uoOrdada entras
peosos nas respetorvar nevn Oco para a1re semestral anual
do Contrato de 505030
10,0 eroálse reler'da no iremos (sito) de000 dorurnento
são anulo a possibilidade de sue sejam lmrmadrr Tennoo de
Rotiorasiloação ao Construo se Gessos em relação as ola,solas
qvsc quantiTioam coato dodes osoisOemiosaserem desen'
soloidas pela CONTRATADA e sou -responde nrorsqsso
essrsómiss.Sinaroeios, a qualquer nosmianto,
oe Oonmdiçõese'su
de
soomênsiar ee000000air imid ,tem
forma muito trans. sobre
as atnvslad.s de hospital, inoabilroando atou pneludsarrdo a
asss0005ra ali prestada
II' SISTEMÁTICA O CRITERIOS 310 PAGAMENTO
II. 1 AAAL0OÇÃ3 E VALO50090 DOS INDICADORES DO
QUALIDADE COM PERIODICIDADE TRIMESTRAL
Os ralares pernrnrvas apontador na tatel, .nrerda no
Ar'aso Tesnos III, paro salorsçào de sacia um dos ind,vadores
relec,arrades resto urilinadoo some rase de nakulo de 'talo, e
oco deossnsado, em caso de desoumpnimenro de metas, oonlo,
me esperrVoado no irem 42 Oeste dcoumants
112, AVALIAÇÃO 5 VAEORAÇÀO DOS DESVIOS DOS INDI'
C000RES Do r500uçA3 COM PERIODIOIDADE SEMESTRAL
IQUANTI000E 000 MODALIDADE DO CONTRATAÇÃO DA ATI.
AbADE ASSISTENCIAL)
Os alisares dos saIotes lrnanoe000 getorrentes der oessios
ssnssarados serão rEcovados nos meca—recuemosaos
—recuem
peno.
desde avolação que 000rrerão nos meses de agosto e ftoerciro
de ano setrumnte
A oseliaçtoeanalise das atividooer contratadas sonetanoes
de500 deounreTOo serão eScovadas ronforms erplorado nas
Tabelas quase seguem. Os dess.55 rarão onabsador cr, relação
as quanr,dader especificadas para sada tnrodalsdade de arredi,.
de asotesemial
Frearão
erpasiVoada no Anexo Teonos 1 ' Doscrição de
Serviços e
uma veriaqas prsporounal no odor do paga'
manto de renv,s0000er efetuado o C0NnRAT3DA, respeitando.
soe SropOromnalidade de roda tipo xc despera espeoitoade no
teso 03(05,) deste devveranro

IASELA III -AALCRAÇAO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO MODALIDADE DE CONrRAIAÇÃO DA ATOVIDADE
ASSIStENCIAL)
tABElA 111.1 - Pare Contratos de Gestão pare gerenoiarnento de on.dedes hospitalarOBDAOS cICIAS
4504:1 eaoDUtCs
eras ',sbneonsse
Iad.i 'so.alare se. Etc ,- Ea era e 'OS Velar, tais
a Iserot (isa (Nossos nargoe
LIste relattsseoRsos're trio e Sal'. Ei doer mel

05110.1 CC Au.oev lATAS IA tilE)
OSSO ãooistse renenoabulrrrraçbt receie tio tioairestrãnc'ea la troo saIste ririas
I3O%oatosstãv :e'iesralubssnreL:imserbsti5:içaeeeodrtereeásme'sxes1alssotsielm

moras ISN*rtlanetrterar
SornaS iCaneaaflalx

50%est*esv:oenmwldelsre'nalaecir1pea,lSda Istioi'ersre,xietxserrI: ealacs
(deeRe!)
'na t11, 1 001% Ir laReira ler id%Odstduteasnarederaidasaçulces',ov(laIrlaI,srndte'ãlat,caolaoenrlaeaieoss
nevo
'dedo!
cano 'saq% A rtkase n'comeR .5% 5 dsniasàrsenere.deakgrnaoít Cre'gss AderiaS mateis lato OpereS eselalso
'rdedrg
lonaS rslenarirneuor
00% 5
rlm
' renassal la -Gil, Iet,( idede 1,0 ot1aPesl, la lene lo retirEs eaelelss
'55155
IS'. e '0% 1) sd,trs tom ito%vãsOr.slâore'rerrJiY-CICi'rnt,L riria; seqanasc *nss'eedeaeralo,aReSrs
rL(ltioi 00v i,r,possluii. talos
itaveir 1'
TdvaoRuLebOroui
"cc rT%reSOi%Esoslvrreisr, 5l%5555du5l' rsnessa)loOOmOeaeliL,rabEat rsrçarr,sedersscelspenodoaaãete
NO dno'OvsI, renrer,al de ACtor unIA deVa 1 5 silaeese de," Ar 155515 eaIrOinv
'dedal;

AMBOL,A'ORIO
55 alcinr055eetade
SOA sdorre,çeornle'oirIEslrtdIoro iieãeleflesrçarr,stlaoun000parodoeoelasss resaleil
soe 01'. r 33% la sslues nio rOSA Olstd,ças esne'oaldevrrldeoosiabeieSOsrçarnesc laoaEela serRis eoelassn Sial. II

°'. e
rei dons 'os 511% OãtntsçaO sanorodiaslleisro ,asd. 05 tqaeero eruteo la trair eodeeot idear,
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Aceso Sisnisa III
INDICADORES DO QUALIDADE
Os IPidoadøros estão rebausnador a qualtdede da essistêm,a olerevida aos usuaros da unidade geresorada e mrdem aspeilor
relavosrradosaeletrsrdade da gestão eia desempenho da unidade
O ismplourdado dos mndesadorersiresoanle e gradual, oomiderando o tsmpu de lasvotneinenlo da unidade
Como passar do tempo, e ceda ano, nonos -insistido- são mnnoduoidss co asa—de
da um determinado
no 0005rrer
de sesso periodo, orna este indisador um prc'rrquismto para que cu000 indoadereo mas oortrplesos possam ter asaliaeos desta
tsrnra 00 irrdioadores que são pra'neqursrrss poro or demair oonrtnvam a ser nronitoradoseasaladoo
IO.aP000ANTI Algum irrdoadoreo rim sua arreditaçan para efeito re pagamento no 2', sono 3'Ov troO' trimestres, loro não
eqsrina que somente naquela perrode estarão rendo aca)adoc A analise de seda indrsadon a elaboração dc paoeocnes a;'alatorer
a censarrrmnlrarniento dessa aoaliação atada Voop tal lerão erecuados rnenoalnrenra, indcpandenreinoarte de r,mmarrre onde 000rnera
a aoredttaçác de cada indicador ova o raspet ver pagameroo
O lada ano o bo'revido um 'Manual que eslabekoa bodas os ragrorevriteioo teonvos pala u—lindo dor Indicadores utiliza'
dos para soakuL deste CunOato de GasTão A abala a babo upres seta o peso de cada mndiiadcr de qvrlrdade pala easelração a
valoraçlo de caaa mrimes,'r 055esalOraçãU podara gatei desconto ias,enoairo a menor em ate 10% do salol de lusteic da unidade
no orimodu avaliateso, ionlurrrie osr.beloiido no 1cm
PIO lcqusi050
Aprcsentaçoc de 0111

e.2

Peroenrsual de regsrnrs de CEP correspondentes ao endereos
iagnooricosesurrdavo por espeoialmOaoe
neroenoval de AIO relerenre as saidas
Programada Contrele os Infecção HOspmAlar
PESO DOS INDICADORES DO QUALIDADE AAIORADDS PARA O ANO DE 2010
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Sestas nospiularco em LImos Citurgtue SI 111ano
HDcCirurg,as ArtbulaOo,ma,s 0150 ano
AtendImento Ambulatormal Especialidades Medicas,

Conoaranse Secretaria do Estado da Saudo
Ctntrarada Aasosmaçao Lar Tio rrano,500 de Assis na Pro'
vidêmra de Deus
CNPI 13221 05510001-00
Do Dobrou T, preranta Termo de OsOmrratmlis
tem por
vbgtoalce'açOes de olausalas de Conlieru de Gastão celebrado
cri 19.01.0014, em cbseroãnoiva Resolução SS ' SE da DOAR'
2010, que estabelece novo medelc de Contrato de GeOràO, bem
come a operaoionalmração da gestão • .o,ouçao, pela Contratada. doo atrsidades a Icroiçosde saude no C. de Arasçãe

IDO IDO sossultasmaro
Arendinronto Ambvlatcral Esproabdades não Medrrosl
5600 osnoulraac)cno
Atsndrmc000 a blrgénoas 120 000mano
SADT Estaco 00.492 ,someslaoo
Valor SE 105392000,00, sendo que a vamlotêno,ose'e
elstrseda cm 12 paroelal mensais e goa onorataa
lIGO 090001

Integrada a Saudo Mental tresuo oa Ooi,a dc Compleao
florpitalai do luqueig - Cais'r', no escroilos de 2005. emoonlor'
midade lom os Anoors Teonoos que integram este rnstratt'anIs
Onero Teonoo 1- Descrição de Serviços,
Aneco eooao II - Sistema de Pagarnrento.
Onero TAonoo III - Ind,oadores de O,aIdadc.

Enrrc de Oesussos Fundo Ostaduel de Saude - ucm 14112
Datado Ortmnatura 20.12.0000
Vqinoa O presente Termo de R.trroatiloação vigorara apat.
mm do sue assinatura crIo emerramensu dv Ccnl'alv de Gestão ,

Volume das Arredados Contratadas
Sardas Hosp.lrlareo rm Clintre Pslquatroa 5001ano
Progronraombulatsrmal Intossoco e Semi' mnlenovo gEUtano
Atcndrmenroo a Urgirttma 10 2001ano
Atendimento Ambalalcrial mEspecialmoadeo rdediOasl
21, 1 00 consulrastaso
000ndinnonOo AmbulassrmaL (Especialidades não Medoas)
3,000 uuRovIOaAano
Valor ES 14.000 000,00, sardo qua a ttanolerêrova samã
eleorsada em II parcelas mersase que morara a
000 096190
Alrsrdadc 103000900 4052 0000
Narorera da Despesa 139)35
leIloe de Recursos fundo Estadual de Saudo - Lei 101112
Dera deAooinaOu'a 00.12.20 O
Argérisa O pesarIa teme ele leli-rarmloaçãv ogotaca a
,raesvaasrmoaturaate oercerrama'rOcdoContratodeasrão
Cr`
Termo do Oebrrarlflsaçãe ao Contrato da Gestão
Termo de Relirrerml'oaçao ar Contrato de Oettao 01110
Proocsso CAI 0500 00013112010
Conoatanle Seviciaria de Estado da Ua,dn
Cvnoãrada SEOM - Associação lauI,sra para o Oosenovl'
o mman 55 da Mad 'vina
CNP) 60 553.567I000I'92
Do 00)500 O presente Termo de000irrariloação tem por
obprloalteraçoes de olassulas do Cont'aA de Desr,eu Ielsbrade
em 23.00.2010, mm cbseroanora a Revolução 55.30 de OeAO'

Tranrolonres ao Estado as São Paulo turysltdes de Jesus Desõrni
,sem.,
no ceercois de 201V em tontormidade com co Anooss teoneos
rn esta mnst,unrrnlu
a Anoso TeOnmcc 1- 0050rrção dc Serviços,
Osaso TIrito II - Tircema de Pagamento,
c Orasn Troniro III' bodoadoras de Qualidade ,
volume dos Armidader Connatadcr
Saidos nsspmtolar,s em Clinica Medica, Obrr000a, PedÃAc
oa e Pocquiatrmca 0,2501ano
Satdas csrpiralar,c som Clsnoa Cicargioa o trotam
HD Cirurgias Ambvlarzoias O 0201ano

At.s,dade 10 302 0930 4052 0000
Nalvieza de Desposa 330009

Sarnar d. Raesrnaeilisaçlae as Cenesetr de Gaatâe
Te-tiro de Rerinesrleação ao Contrato de 0000ão 01 IR
Processo 000.0500.000I93I201 O
CsnOaOaeI,' Sacralaria de Estado da Saudo
Connasade RandaçãodoABC
CNPE 57,571,275I0001'00
Do Objeto
O presente Tenro, de Aetirratilicaçdo trm por objeto alocro'
çVes de vlausubar de Csnitetc de Gestão uelasrcdo em 2006'
OOr O, cm sbsnrnámia a resolução ss 06 de 00.06.0011, ovo
estabelece noso modela de Contrato de OeSO4V bem soorro a
speraoisraloaçdo da gastão e ceeoução. pela Contratada das
atroidader e serooços de saude, no Hospital Estadual 'Mau
Cosendo Santo Andre, ro eaorsomo de lEIS, em ssnls'midadn
com os Anosos reon005 oue rnregram erre instrunrento
a. Avseeo Teonos 1- Desoriçuo de Serviços.
Anoso Tcssosoll - Sscemeda Pegamenlo
o ovncro ressoo tIl - indicadores de Gualidade
Volume das At i vidades ConnaOadas
Saidas HospltaLarcs em Cl,noa Mcdloa, Obsretroa, Pedsatri'
oa e PsqUa000a 0.006/ano
Saidas .rospmOalares em CIfRa CirurgOa 5 000lano
ODe l'irurg.as Arbvlatoria.o O 500'ano
Ot.nd)rnento Ombulatormal Especialidades Medicas)
110504 uvmvltasmano
Atendimento Ambulaloial (Especabdades não Medicas)
53.040 somultas/aco
Arendinreeto a bogiman IS 5001ant
SADT (clero 21.512 eoarrse0ano
Valor AO 200 220000,00. sondo que aIIansIomEnlis some
ctetrsada em lo parcelas —.a agia onerara a
000 090092
Ar a'dade 103020900 ASSO 0000
Nacu,eoo da Despesa 00 IA Os
ronte de 000umsOs Ovando Estadual de Saude - Lni 141112
Dotado Assinatura 21'12'201
uçima O presente TernoS Peorratm00000 oqorra a pai.
cade sua est ,natula etc o enoeooarrr.nto do Conta. de Gootão
Sensere de eerrnrarsttoaqãe ao Ceessaro de Gestão
Termo de Rermrlarileeçit ao Csnna,o da Gestão 01.03
PrssS555 001, 05000001361201 7
Conbetantc Gacrctaris xc lotado da Sucie
Constatada Sundação para o Drsnmsclommnrero Medoo

Atendimento Omõularsrial (Especializadas Medmoas)
108,960 ano
Atendimento Ambularorral )Erpesmalidadeo uro Mrdioas)

Hospitalar ' Earncesp
CNP, 30230 43910001 .01

02.120teno
Asendirrre000 a UrgrOias SUOU/ano
UADr ErOerno 2.4121ano

Do Objeta O presente Terml da Rctirratmlmiação Iam por
ob,ee aloeraçõos do rlausubas 00 C--00 Gestão oelebrado
em 01,1 0'201 O em obser'ãma a Acscluç.Io 05' SE de 20.00'

Aalcr

ES RS 156568400,00, sendo que a mansterino,e

a Contratada será eletroada em o parcelas, o que snerarô a
000 090092
Armidado 10 300 5930 daNO 0000
Nalurave daoospasa 339000
Fonte de Recursos Fundo Estadual de Saude - Lei 1411t2
Datado Ass.naoora 22'i2'201
Argumra O perante Tanrnro de RcOm'raomlmoeçzo oqoraraa par
rir de sua arsirsatura are ocncerrarrenro do Contrato da Uentão.
teeere da Rcdeeerblboação as Ceerrare de Obaesie
Sarros de Relirratt.ração ao Contato de OerOio Ortro
Proverro 001 GSOU.00UTO2I201 O
Contratante Secretaria de Errado da Saude
Cosoamada SPDM - 00050ieção Paul sta pata o Dese000l'
zrnercco da Mad'v.na
(NPI 61 699.S5TID000'90
Do Objeto O presente Termo da Rslirratmfoaçào lati pot
oblato aIrcraçSes de clausulas do Conlrarc de Gestão celebrado
em 23'06'2Ã10, em tbanria
sens
e Oessluçao 1135 de DsAO.
2010 crie estabckoc moo modela a. Contrato de Gestão, bem
somo a operaranalmoação da gestão e eseOUçàO, pela Contrata'
da, das arrsidadeo r serviços da sauda, no Hospital das Clinisas
jusia de Pinho Mola, no emercois de SOIP, em conformidade
voto os Ocnasos Ironvor que inlagrani este insorarranlo
a Anoso Teosoo 1- Descrição no Serviços,
o Algemo Tecttmts II - Sistema de Pagamento,
5, Anexo Teoniso III - lrdoaderrs de Çualidade
Volume das Atmtdades Contrariadas
Saidas osspiIaIares em Cliroe trnedsa, ObstaOoe, PediIAn
oa e Psssuabira 0.2241ano

m.c.peceervaofloial

do Anoso Oevn'vo II - Ssrcme de Pagamento

Contratada das atrvrdader e tersiços de Oavde. no Vospisal de

'cc 595 e '33e, ar sslane te

_______

mala
O

2000, que eriaorlevo noov modelo de Ccnuatode Sardo.
bem nome a operaoonaliraçãs da gcrrãoeeoeousção. pela

Ce,5ut

Ieentãdsae 'do

vtrnitlSDS iOALICRtSI

l%Srst'Eaçãs:e'ressiabsulnereaçL ,llxelub,Isr,ar'estsieruseoar:eordradeosr dedal
lOt's 00000uçl: oeiosr'IAdabOe'saçk 2040. traidoR ssrçaamo la doo Ajarni es.Iarsr

tudo osoritalare, es CIen'tlse

teor aia IS% de itlenenroeuu

TABELA 1112- Para Convacuo de Gestkv para gorenorarniaslo de turrídades •aolusioarrreoOa Asrrbulatoirais edo Outros lrpoe de
atrtmmdader,
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TURVA II - CRONOGRAMOL
lOte
CRONOORvAMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS FINANCEIROS OH CUSTEIOCRONOORAMA DE AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO
AOS INDICADORES

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DA garante a autenticidade desle
quando visualizado diretamente r io p0001 owesu.imprensooEçial com br
sexta-feira 29 do deznnnllno de 2017 As 024950

2001, que csOabelctc noso rrrodelo de ConnaOc da Gastão
bom sumo a operasconalivoção da gestão e eseouça,o, pela
Contratada, das alesrdados o sorur,os do saude, no Hospital
Estadual de Savru M,Answicio SoadA CurvIllo', no oscr000 de
2010. em ronlrrrnidade soer os Aneoor, Tern000 que inreglam
este instrumento
a A000 lEinRo 1- Dosurlçil de SeroO5.
b. 0,eeeO Teonino II - Ostenta de regimento
cAneco Teonco III - lndoado,eo de Oualidade
Ooluma das Otmsiaades Concatadas
Sardas Hospitalares em Clrnoa Medun Obstatimua. PedraOm'
oa e Pslqaa500e O IlOreno
Saidos Imospiralares em (lince Cirurgica 7,7211 1 —
Hom Cirurgia donbulator/al O 200tano
AIcnd,menrc ambulaturral (Espec i alidades Medicas)
110.030 somAras/ano
Atendlrrre000 ambulatoral (Rspeoalioaoo rijo Medicas)
00.900 oonsubtastans
Alsndinrerrlo e Urgeroar A DSaienu
SAIO Esterno 101 540 rrartneO)eco
Odor RI t T0.556.000.00, sendo que a nansleramia a Corri
tratada sarãetetwadaem lo paooeOar mnrsnoams, e que onerara a
AGE 090192
Atisidade 100020900 4852 0000
Natvreoe da Despesa 059039
Fsntede Recusoos Fundo Osoadssslde Sauda- riData de Ascirotula 02.12.2050
V'genva O presente Trrmo de Aeotmrar'Ioação sigcreia a
partir da soa essinature cri o emenamonro do Contrato de
Gastão.

000umn000

2010212018

TC contrato gestão HERP - lais@faepa.br - E-mail de Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto USP

Lu, boa tarde Favor anexar no processo do Contrato de gestão a publicação abaixo.
Leis, lançar nos nossos controles
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE REGIONAL DE RIBEIRÃO PRETO - UR 6

REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS N° 02/2018
A
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

A/C de Ivana Frattini

Assessora Tecnica de Coordenador

E-mail: ifrattini@saude.sp.aov.br
Com a finalidade de dar continuidade ao exame do
Contrato de Gestão Processo de origem n° 001.0500.000053/2317
firmado em 28/12/2017 entre a Secretaria do Estado da Saúde e a
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital
das Clinicas da FMRPUSP - FAEPA (Processo eTC-1681/989/18),
requisitamos nos termos do artigo 25 e 26 da Lei Complementar n.
709, de 14 de janeiro de 1993, esclarecimentos das seguintes
dúvidas:
1. Comprovar a composição dos valores
custos (as memórias de cálculos);

do

demonstrativo

de

2. Comprovar se os preços do demonstrativo de custos estão de
acordo com os praticados io mercado;
3. Justificar
Gestão;

a

contratação

de

Cooperativas

no

Contrato

de

4. Informar se o Hospital não possui Corpo Clinico, serviços
próprios, sendo necessária a contratação de terceiros para
execução do Contrato de Gestão.
PRAZO PARA ENTREGA:

05 dias

Outrossim, lembramos que as Autoridades ou
servidores públicos são obrigados, sob as penas da lei, a atender
no prazo que for fixado, às requisições, bem como permitir ou
facilitar as inspeções, conforme o que dispõe o parágrafo § 10 do
artigo 25 supracitado.
Ribeirão Preto, em 13 de março de 2.018.

DE OLIVEIRA
Agente da Fiscaliza çào

JUSSARA SANTOS

SAO
ULO
GOVERNO DO ESTADO
d, Se

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 01121
Processo Origem n° 001.0500.000053/2017
Processo 2021 SES-PRC-2020/49420
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO CELEBRADO EM
01/01/2018 ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP
- FAEPA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE
SAÚDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL
DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO
MARTINELLI".
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo,
por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av. Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar n° 188, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da Saúde, Dr.
Jeancarlo Gorinchteyn, brasileiro, casado, médico, RG n° 17.321.176, CPF n° 111.746.368-07,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRPUSP - FAEPA, com CNPJ/MF n°
57.722.118/0001-40, inscrito no CREMESP sob n° 929237, com endereço Campus Universitário,
s/n - Bairro Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP e com Estatuto arquivado no Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto - SP registrado em
microfilme sob n° 025751 em 02/02/2011, neste ato representada por seu Diretor Executivo
Prof° Dr. Ricardo de Carvalho Cavaili, brasileiro, RG. n° 21.638.076-5, CPF. n° 705.704.00678 e seu Diretor Científico Prof° Dr. Valdair Francisco Muglia, brasileiro, R.G. n°
17.726.041-5, CPF n° 090.564.118-37, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que dispõe a Lei Complementar n ° 846, de 04 de junho de 1998 e, considerando a declaração de
dispensa de licitação inserida nos autos do processo n° 001.0500.000053/2017, fundamentada
no § 10, do artigo 60, da Lei Complementar n° 846/98 e alterações posteriores, e ainda em
conformidade com os princípios norteadores do Sistema único de Saúde - SUS, estabelecidos na
Leis Federais n° 8.080/90 e n° 8.142/90 , com fundamento na Constituição Federal, em especial
no seu artigo 196 e seguintes, e na Constituição do Estado de São Paulo, em especial o seu artigo
218 e seguintes, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE ADITAMENTO, conforme
disposto na Cláusula 9 - Da Alteração Contratual referente ao gerenciamento e execução
de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL ESTADUAL DE
RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI" cujo uso fica permitido pelo
período de vigência do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto alterações de cláusulas do Contrato de
Gestão celebrado em 2 8/12/2017, bem como a operacionalização da gestão e execução, pela
CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde, no HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO
PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI", no exercício de 2021, em conformidade com
os Anexos Técnicos que integram este instrumento:
a. Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços
b. Anexo Técnico II- Sistema de Pagamento
c. Anexo Técnico III - Indicadores de Qualidade
coordenadoria de Gestão de contratos de Serviços de Saúde
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CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERACÃO CONTRATUAL
Em consonância com a Resolução ss n° 36, de 23 de Março de 2020, necessária a alteração de
dispositivos da Minuta do Contrato de Gestão.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
O item 6, da Cláusula Segunda - Obrigações e Responsabilidades da Contratada, do contrato de
gestão passa a vigorar com a seguinte redação:
6. Administrar os bens móveis cujo uso lhe fora permitido, em conformidade com o
disposto nos respectivos termos de permissão de uso, até sua restituição ao Poder
Público;
6.1- Comunicar à instância responsável da CONTRATANTE todas as aquisições de
bens móveis que forem realizadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua
ocorrência;
6.2- Na aquisição de bens móveis deverão ser efetuados os respectivos
patrimoniamento e registro no Sistema de Administração e Controle Patrimonial
(ACP), observada a Cláusula Terceira, item 3 do presente contrato.
6.3- A CONTRATADA deverá proceder à devolução de bens ao Poder Público
Estadual, cujo uso fora a ela permitido e que não mais sejam necessários ao
cumprimento das metas avençadas ou se tornem inservíveis.
PARÁGRAFO SEGUNDO
Inclui-se a Cláusula Décima Segunda - Da Permissão de Uso do Imóvel com a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
DA PERMISSÃO DE USO DO IMÓVEL
A CONTRATANTE, por este contrato, permite o uso do imóvel, onde está instalada a
Unidade, exclusivamente para operaciona/izar a gestão e execução das atividades e
serviços de saúde objeto do presente contrato.
PARÁGRAFO PRIMEIRO
A CONTRATADA poderá, a partir da assinatura do presente instrumento e enquanto
perdurar sua vigência, ocupar o imóvel a título precário e gratuito.
PARÁGRAFO SEGUNDO
O desvio da finalidade na utilização do imóvel poderá ensejar rescisão do contrato de
gestão, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer pagamento ou indenização,
seja a que título for, inclusive por benfeitorias nele realizadas, ainda que necessárias,
as quais passarão a integrar o patrimônio do Estado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
A CONTRATADA poderá, por sua conta e risco, ceder parte do imóvel a terceiros para
fins de exploração comercial, tais como lanchonete e estacionamentos, como suporte
para pacientes, familiares e visitantes, sendo que o valor percebido será destinado à
execução do objeto ora contratado.
PARÁGRAFO QUARTO
A CONTRATADA se obriga a zelar pela guarda, limpeza e conservação do imóvel e dos
bens que o guarnecem, dando imediato conhecimento à CONTRANTANTE de qualquer
turbação de posse que porventura se verificar, ou penhora que venha a recair sobre o
imóvel.
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PARÁGRAFO QUINTO
A CONTRATADA deverá apresentar, para aprovação pelos órgãos competentes os
projetos e memoriais das edificações necessárias, os quais deverão atender às
exigências legais, respondendo inclusive perante terceiros, por eventuais danos
resultantes de obras, serviços ou trabalhos que vier a realizar no imóvel.
PARÁGRAFO SEXTO
A não restituição do imóvel e dos bens móveis pela CONTRATADA pelo término da
vigência ou pela rescisão do presente contrato de gestão caracterizará esbulho
possessório e ensejará a retomada pela forma cabível, inclusive ação de reintegração
de posse com direito a liminar.

PARÁGRAFO TERCEIRO
A atual Cláusula Décima Segunda - Disposições Finais passa a ser a Cláusula Décima Terceira,
com a seguinte redação:
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
PISPOSICÕES FINAIS
1- É vedada a cobrança direta ou indireta ao paciente por serviços médicos,
hospitalares ou outros complementares referentes à assistência a ele prestada, sendo
lícito à CONTRATADA, no entanto, buscar o ressarcimento a que se refere o artigo 32 da
Lei n B 9.656, de 03 de junho de 1998, nas hipóteses e na forma ali prevista.
2- Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da norma tividade suplementar
exercidas pela CONTRATANTE sobre a execução do presente Contrato, a CONTRATADA
reconhece a prerrogativa de controle e autoridade normativa genérica da direção
nacional do SUS - Sistema único de Saúde, decorrente da Lei n5 8080/90 (Lei Orgânica
da Saúde), ficando certo que a alteração decorrente de tais competências normativas
será objeto de Termo de Aditamento, ou de notificação dirigida à CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO
As atuais Cláusulas Décima Terceira e Décima Quarta serão mantidas, porém com a
imprescindível renumeração:
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA
A PUBLICA CÃO
O Contrato de Gestão será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de
20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
DO FORO
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser
resolvidas pelas partes.
CLÁUSULA TERCEIRA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente TERMO DE ADITAMENTO altera a CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS
FINANCEIROS - PARAGRAFO PRIMEIRO do Contrato de Gestão assinado em 28/12/2017,
conforme redação abaixo:
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CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de
R$35.592.000,00 (trinta e cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil reais),
onerará a rubrica 10 302 0930 4852 0000, no item 33 90 39 75, no exercício de
2021 cujo repasse dar-se-á na modalidade Contrato de Gestão, conforme
Instruções do TCESP.
CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA: 33 90 39
FONTE DE RECURSOS: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - LEI 141/12
t.
JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAl.

eúsTEIÕO
2.988.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
2.964.000,00
3592OdO00

9

CLÁUSULA QUARTA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo de Aditamento vigorará a partir de 01/01/2021 até encerramento do contrato
de gestão.
CLÁUSULA QUINTA
DA RATIFICACÃO
Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO e, seus
respectivos Termos de Aditamento, não alterados por este instrumento.
CLÁUSULA SEXTA
DA PUBLICACÃO
O presente Termo de Aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA SÉTIMA
DO FORO
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas
partes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo, O

de ÇS

de 2020.

~ i~
/'
~4^ (/'-~~ ~
ro° Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli
Diretor Executivo
1

Prof° Dr. Valdair Francisçó Ijúglia
Diretor Científic

Dr. Jeancarlo Gorinchteyn
Secretário de Estado da Saúde
Dr. Eduardo Ribeiro
Secretário Executivo
Secretaria de Estado da Saúde
Testemunhas:

~~wJou

1)
Nome:
R. G.:

Av. Dr. Arnaldo, 351

Nom e:

-
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ANEXO TÉCNICO 1
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

1 - CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS CONTRATADOS
A CONTRATADA atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema
Único de Saúde e do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual - IAMSPE (Lei
Complementar no. 971/95), oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e
sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo
descritas, conforme sua tipologia (unidade hospitalar, exclusivamente ambulatorial, ou outros).
O Serviço de Admissão da CONTRATADA solicitará aos pacientes, ou a seus representantes
legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se
for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde.
No caso dos atendimentos hospitalares por urgência, sem que tenha ocorrido apresentação da
documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos familiares e/ou responsáveis pelo
paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico realizar-se-á de acordo com o fluxo
estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde.
Em caso de hospitalização, a CONTRATADA fica obrigada a internar paciente, no limite dos leitos
contratados, obrigando-se, na hipótese de falta ocasional de leito vago, a encaminhar os
pacientes aos serviços de saúde do SUS instalados na região em que a CONTRATADA, em
decorrência da assinatura deste, presta serviços de assistência à saúde.
O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA serão
efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de Informações Hospitalares, no SIA Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como através dos formulários e instrumentos para
registro de dados de produção definidos pela CONTRATANTE.

1. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto de
atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela
patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter
ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.
1.1. No processo de hospitalização, estão incluídos;
• Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo assistencial,
tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação;
• Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que motivou a
internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido às condições
especiais do paciente e/ou outras causas;
• Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação, de acordo
com listagem do SUS - Sistema Unico de Saúde;
• Procedimentos e cuidados de enfermagem necessários durante o processo de internação;
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• Alimentação, incluídas nutrição enteral e parenteral;
• Assistência por equipe médica especializada, pessoal de enfermagem e pessoal auxiliar;
• Utilização de Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia;
• O material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos;
• Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando necessário devido às
condições especiais do paciente (as normas que dão direito à presença de acompanhante estão
previstas na legislação que regulamenta o SUS - Sistema único de Saúde);
• Diárias nas UTI - Unidade de Terapia Intensiva, se necessário;
• Sangue e hemoderivados;
• Fornecimento de roupas hospitalares;
• Procedimentos especiais de alto custo, como hemodiálise, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional, endoscopia e outros que se fizerem necessários ao adequado atendimento e
tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do
HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI".

2. HOSPITAL DIA E CIRURGIAS AMBULATORIAIS
A assistência hospitalar em regime de hospital-dia ocorrerá conforme definição do manual do
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) de 2004 e a Portaria MS/GM no. 44, de
10 de janeiro de 2001, os quais definem como regime de Hospital Dia a assistência intermediária
entre a internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de procedimentos cirúrgicos e
clínicos que requeiram permanência hospitalar máxima de 12 (doze) horas.
Serão consideradas Cirurgias Ambulatoriais aqueles procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou
diagnósticos que não requeiram internações hospitalares. Serão classificados como Cirurgia Maior
Ambulatorial (CMA) os procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou diagnósticos, que pressupõe a
presença do médico anestesista, realizados com anestesia geral, locoregional ou local, com ou
sem sedação que requeiram cuidados pós-operatórios de curta duração, não necessitando
internação hospitalar. Serão classificados como cirurgia menor ambulatorial (cma) os
procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade realizados com anestesia local ou troncular que
podem ser realizados em consultório, sem a presença do médico anestesista, e que dispensam
cuidados especiais no pós-operatório.
Salientamos que o registro da atividade cirúrgica classificada como ambulatorial se dará pelo
Sistema de Informação Ambulatorial (SIA).

3. ATENDIMENTO A URGÊNCIAS HOSPITALARES
3.1 Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados que sejam
dispensados pelo Serviço de Urgência do hospital a pessoas que procurem tal atendimento, sejam
de forma espontânea ou encaminhada de forma referenciada.
a) Sendo o hospital do tipo "portas abertas", o mesmo deverá dispor de atendimento a
urgências e emergências, atendendo à demanda espontânea da população e aos casos que
lhe forem encaminhados, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.
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b) Sendo o hospital do tipo "portas fechadas", o mesmo deverá dispor de atendimento a
urgências e emergências, atendendo à demanda que lhe for encaminhada conforme o fluxo
estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, durante as 24 horas do dia, todos os dias do
ano.
3.2 Para efeito de produção contratada / realizada deverão ser informados todos os atendimentos
realizados no setor de urgência independente de gerar ou não uma hospitalização.
3.3 Se, em conseqüência do atendimento por urgência o paciente é colocado em regime de
"observação" (leitos de observação), por um período menor que 24 horas e não ocorre à
internação ao final deste período, somente será registrado o atendimento da urgência
propriamente dita, não gerando nenhum registro de hospitalização.

4. ATENDIMENTO AMBULATORIAL
O atendimento ambulatorial compreende:
Primeira consulta: Agenciamento via Central de Regulação (CROSS)
•
Interconsulta
•
Consultas subseqüentes (retornos)
•
Procedimentos Terapêuticos realizados por especialidades não médicas
•
Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede de
4.1
referências regional (Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, outros), ao ambulatório do
Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade e agendamento por meio da Central
de Regulação (CROSS).
4.2
Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra
especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.
4.3
Entende-se por consulta subseqüente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em
todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de
saúde quanto às subsequentes das interconsultas.
4.4
Para os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais
como, sessões de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., os mesmos, a partir do 20 atendimento, devem
ser registrados como terapias especializadas realizadas por especialidades não médicas
(sessões).
4.5
As consultas realizadas pelo Serviço Social não serão consideradas no total de consultas
ambulatoriais, serão apenas informadas conforme as normas definidas pela Secretaria da Saúde.
4.6 Com relação às sessões de Tratamentos Clínicos: (Quimioterapia, Radioterapia,
Hemodiálise, Terapia Especializada - Litotripsia), SADT externo ( Diagnostico em laboratório
clínico - CEAC e Diagnostico em Anatomia Patológica - CEAC e SEDI - Serviço Estadual de
Diagnóstico por Imagem), o volume realizado mensalmente pela unidade será informado com
destaque, para acompanhamento destas atividades, conforme as normas definidas pela
Secretaria da Saúde.

kr

S. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO
Se, ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo entre os contratantes, o HOSPITAL
ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI" se propuser a
realizar outros tipos de atividades diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de
novas especialidades médicas, seja pela realização de programas especiais para determinado tipo
de patologia ou pela introdução de novas categorias de exames laboratoriais, estas atividades
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poderão ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE após análise técnica, sendo
quantificadas separadamente do atendimento rotineiro da unidade e sua orçamentação
econômico-financeira será discriminada e homologada mediante Termo de ADITAMENTO ao
presente Contrato.

II - ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS
II. 1 INTERNAÇÕES HOSPITALARES
11.1.1 INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA OBSTÉTRICA, CLÍNICA
PEDIÁTRICA E CLÍNICA PSIQUIÁTRICA (ENFERMARIAS E/OU PRONTO-SOCORRO)
O hospital deverá realizar um número de 1.344 saídas hospitalares, de acordo com o
número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Unico de Saúde, distribuídos
nas seguintes áreas:
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112

1
112 Í 112 1
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112
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112
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112

112

112

112

112
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112 112 1 112 1.344

112 112 1.344

Clínica Obstétrica
Clínica Pediátrica
Clínica Psiquiátrica
Total

1

112

11.1.2 INTERNAÇÃO EM CLÍNICA CIRÚRGICA (ENFERMARIAS E/OU PRONTOSOCORRO)
O hospital deverá realizar um número de 480 saídas hospitalares, de acordo com o número
de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema único de Saúde, classificando as
saídas cirúrgicas em eletivas e de urgência ( de acordo com a classificação do Manual SIHD)
ES: ËM..
i1NIclRúRGtcA

1
Eletivas
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40 40

40 40 40 40 40 40 40
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1
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40 : 40
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Total

40

1

40

40

480

1

A estimativa do volume de saídas cirúrgicas classificadas como eletivas/de urgência está
baseada nos percentuais de procedimentos cirúrgicos eletivos e de procedimentos cirúrgicos
de urgência da produção realizada e informada no SIH - DATASUS, pelo hospital, no
exercício anterior.
Os procedimentos cirúrgicos obstétricos são atinentes às saídas obstétricas, não compõem
o conjunto de saídas cirúrgicas.

11.1.3 HOSPITAL DIA E CIRURGIA AMBULATORIAL

Cirurgia Hospital-Dia

f
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255 255 255 255 255 1 255

255 255 255 255 255 255 3.060
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Cirurgia Ambulatorlal (cMA/cma)

485

Total

7401 740 740

485 485 485 i 485 485
7401 740
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485 485 485 485

1

DEZ TOTAL

485 5.820

740 740 740 740 740 1 740 8.880
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11.2 ATENDIMENTO AMBULATORIAL
(serviços ambulatoriais hospitalares ou exclusivamente ambulatoriais)
II.2.a) Atendimento Especialidades Médicas
O volume de primeiras consultas em especialidades médicas disponibilizados para a rede de
referências na CROSS deve corresponder, no mínimo, ao volume definido na tabela abaixo:

JAN FEV MAR ABR MAl 1 3N JUL AGO SET OUT
Primeira consulta
Interconsulta

NOV

1

DEZ L TOTAL

1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1.010 1 1.010 1.010 1.010 1.010 1 1.010 12.120
600

600

600

600

600 l 600

600

6001 600

600

600 600 7.200

Consulta subsequente

1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555j 1.555 18.660

Total

3.165 3.165 3.165 3.165 3.165.3.16513.165 3.165 3.165 3.165 3.1651 3.165 37.980

II.2.b) Atendimento ambulatorial em Especialidades não Médicas.
O volume de primeiras consultas em especialidades não médicas disponibilizados para a rede de
referências na CROSS deve corresponder, no mínimo, ao volume definido na tabela abaixo:

Primeiras Consultas Rede
Interconsultas
Consultas Subseqüentes

JAN FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO 5ET
--- }
55
55
55
55
55
55
55
55
55
30

30

400

400

1

30

30

30

30

30

400

400

400

400

400

400

1

OUT

NOV .1 DEZ TOTAL

55

55 155

660

30

30

30

360

400

400

30

400 1 400 4.800

Procedimentos Terapêuticos
(sessões)

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 i 2.200 26.400

Total

2685 2685 2685 2.685 2.685 2685268512685 2.685 2685 26852685L32220
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ESPECIALIDADES MÉDICAS
Acupuntura
Alergia / Imunologia
Anesteslologla
Cardiologia
Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia Cabeça e Pescoço
Cirurgia Geral
Cirurgia Pediátrica
Cirurgia Plástica
Cirurgia Torácica
Cirurgia Vascular
Dermatologia
Endocrinologia
Endocrinologia Infantil
Fislatria
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Hematologia
Infectoiogia
Mastologia
Nefrologia
Neonatologia
Neurologia
Neurologia Infantil
Neurocirurgla
Obstetrícia
Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia
Otorrinolaringologia
Pneumologla
Pneumologia Infantil
Proctoiogia
Psiquiatria
Reumatologia
Urologia
Outros
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ESPECIALIDADES NÃO MEDICAS

x

Enfermeiro
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Forioaudiólogo
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Odoritologia/Buco Maxiio
Outros

11.3 SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT EXTERNO
(âmbito hospitalar ou exclusivamente ambulatorial)
O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual de
14.640 exames, a pacientes EXTERNOS ao hospital, isto é, àqueles pacientes que foram
encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde,
obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, nas quantidades
especificadas:

JAN

FEV MAR ABR MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 TOTAL

Diagnóstico Laboratório
Clínico
Anatomia patológica e
citopatologla
Radiologia
Ultra-Sonografia

-

-

500 500 500 500 500 500

500 : 500 í 500

320

320

320

320

320

320

320

320f 320

400

400

400

400

400

400

400

400 j 400

soo 1 soo

500

6.000

Tomografia
Computadorizada
Resson. Magnética
Medicina Nuclear in Vivo
Endoscopia
Radiologia
Intervencionista
Métodos Diagn.em
especialidades

320

1_
400

1
1

-

Procedimentos especiais
Hemotera pia
Total

3.840

1.220 1.220,

l.22OJ

1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220i1.220

400

400 4.800

-

1.2201:14.6401

Os exames para apoio diagnóstico e terapêutico aqui elencados estão subdivididos de acordo
com a classificação para os procedimentos do SIA/SUS - Sistema de Informação
Ambulatorial e suas respectivas tabelas.
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III

- CONTEÚDO

DAS INFORMACÔES A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE

A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, na
formatação e periodicidade por esta determinadas.
As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados:
• Relatórios contábeis e financeiros;
• Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade;
• Relatório de Custos;
• Censo de origem dos pacientes atendidos;
• Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes;
• Outras, a serem definidas para cada tipo de unidade gerenciada: hospital, ambulatório, centro
de referência ou outros.
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ANEXO TÉCNICO II
SISTEMA DE PAGAMENTO

1 - PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS
Com o fito de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam
estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:
1.1 A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se nas modalidades abaixo assinaladas,
as quais referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da Unidade sob gestão
da CONTRATADA, conforme especificação e quantidades relacionadas no Anexo Técnico 1 Descrição de Serviços:
(X) Saídas Hospitalares em Clinica Médica, Obstétrica, Pediátrica e Psiquiátrica (Enfermaria e
Pronto- Socorro)
(X) Saídas Hospitalares em Clinica Cirúrgica
(X) Hospital Dia /Cirurgias Ambulatoriais
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Médicas
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades não Médicas
( ) Atendimento a Urgências
(X) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Externo
( ) Outros Atendimentos.
1.2 Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, submetidas à
prévia análise e autorização da CONTRATANTE, conforme especificado no Anexo Técnico 1 Descrição de Serviços.

II - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas
conforme detalhado nas Tabelas que se seguem.
11.1 Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada modalidade
de atividade assistencial especificada no Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços, podendo gerar
ajuste financeiro a menor de 10% a 30% no valor do repasse para custeio da unidade no
semestre, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores constante na TABELA
II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL) e respeitando-se a proporcionalidade de cada
modalidade de contratação de atividade assistencial especificada na TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO
PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO
DE CUSTEIO, constantes no presente Anexo.
11.1.1 Da análise realizada poderá resultar desconto financeiro, bem como repactuação das
quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente reflexo
econômico-financeiro, efetivada mediante Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão,
acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do
instrumento contratual.
11.1.2 A avaliação do cumprimento das metas não anula a possibilidade de que sejam
firmados Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas que
quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pela CONTRATADA e seu
correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer momento, se condições e/ou
ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades da Unidade,
inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada.
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
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11.2 Do período de avaliação:
• 10 semestre - consolidação das informações em julho e avaliação em agosto;
• 20 semestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro no ano
seguinte.
11.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um semestre de funcionamento ou haver troca de
gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de Produção
(modalidade por contratação das atividades assistenciais), para efeito de desconto, será
efetivada no semestre posterior.
11.2.1 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida Convocação
Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será considerado o período de
avaliação completo.
11.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos
meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item anterior.
11.4 O valor repassado de custeio no período avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de
"mutirões de procedimentos eletivos", será distribuído percentualmente nos termos indicados na
Tabela 1, para efeito de cálculo de desconto dos Indicadores de Produção, quando cabível.
TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO
rDISTRIBüjO PERCENTUAL PARA EFEITO 15ÉI
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO, DO
ORÇAMENTO OEÕÜTEIO'
MODALIDADE D
CÔNTRATA Ãd
Internação em Clínica Médica,
Obstétrica, Pediátrica e
Psiquiátrica

33

lnterna9ão em Clínicarica
HD/CirurJa Ambulatorial
Atendimento Ambulatorial
Especialidades Médicas
Atendimento Ambulatorial
Especialidades não Médicas
SADT Externo
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TABELA II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE
DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL)
ATIVIDADE
REALIZADA

QUANTIDADE PRODUZIDA
Acima do volume contratado

Saídas Hospitalares
em Clínica Médica e
Clínica Pediátrica

Entre 95% e 100% do volume
contratado
Entre 70% e 94,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume
contratado
Acima do volume contratado

Saídas Hospitalares
Cirúrgicas

Entre 95% e 100% do volume
contratado
Entre 70% e 94,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume
contratado
Acima do volume contratado

Hospital dia
cirúrgico

Entre 90% e 100% do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

AMBULATÓRIO
Especialidades
Médicas

Entre 90% e 100% do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

AMBULATÓRIO
Especialidades
Não Médicas -

Entre 90°h e 100% do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

SADT EXTERNO

Entre 90% e l00% do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

URGÊNCIA /
EMERGÊNCIA

Entre 85% e l00% do volume
contratado
Entre 70% e 84,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume
contratado

FORMULA DE CALCULO (EM REAIS)
100% X distribuição percentual da Internação (tabela
1) X orçamento de custeio do período
100% X distribuição percentual da Internação (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual da Internação (tabela 1)
X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual da Internação (tabela 1)
X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual da Internação
Cirúrgica (tabela 1) X orçamento de custeio do período
avaliativo
100% X distribuição percentual da Internação
Cirúrgica (tabela 1) X orçamento de custeio do período
avaliativo
90°h X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
l00% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100%
X
distribuição
percentual
de
Urgência/Emergência (tabela 1) X orçamento de
custeio do período avaliativo
100°h
X
distribuição
percentual
de
Urgência/Emergência (tabela 1) X orçamento de
custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de Urgência/Emergência
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de Urgência/Emergência
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
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III - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE
Os valores percentuais apontados na tabela inserida no Anexo Técnico III - Indicadores de
Qualidade serão utilizados como base de cálculo do valor a ser descontado, em caso de
descumprimento de metas dos indicadores detalhados naquele Anexo.
111.1 A avaliação e a valoração dos desvios no cumprimento dos Indicadores de Qualidade podem
gerar um desconto financeiro a menor de até 10% do custeio da unidade no trimestre, nos meses
subsequentes, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores estabelecidos no
Anexo Técnico III.
111.2 Do período de avaliação:
• 10 trimestre - consolidação das informações em abril e avaliação em maio;
• 20 trimestre - consolidação das informações em julho e avaliação em agosto;
• 30 trimestre - consolidação das informações em outubro e avaliação em novembro;
.40 trimestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro do ano
seguinte.
111.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um trimestre de funcionamento ou haver troca
de gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de Qualidade do
Contrato de Gestão, para efeitos de desconto, será efetivada no trimestre posterior.
11.2.2 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida Convocação
Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será considerado o período de
avaliação completo.
111.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos
meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item anterior.
111.4 Para efeitos de cálculo do desconto dos Indicadores de Qualidade, será considerado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante repassado a título de custeio à
CONTRATADA no período avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de "mutirões de
procedimentos eletivos", combinado com os indicadores estabelecidos no Anexo Técnico III.
111.5 Fórmula:

Indicador

qrçaento dé custeio

VaIoraão 4° indicdor

no trimestre

dequaUdade

Tabél do Anex&
TécnlØ IIl

X 10%

X peso do indicador

Soma dos repasses do
período

111.6 Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das
atividades estabelecidas para a CONTRATADA no Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços, a
mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 11 (onze), a documentação informativa das
atividades assistenciais realizadas pela Unidade:
111.6.1. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros nas
AIH's - Autorização de Internação Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de
Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos pela
CONTRATANTE.
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111.7 As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade,
movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos Hospitalares,
serão encaminhadas via Internet, através do site www.gestao.saude.sp.gov.br, disponibilizado
pela CONTRATANTE e de acordo com normas, critérios de segurança e prazos por ela
estabelecidos.
111.8 O aplicativo disponibilizado na Internet emitirá os relatórios e planilhas necessárias à
avaliação mensal das atividades desenvolvidas pela Unidade gerenciada e estabelecerá, através
de níveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade legal pelos dados ali registrados.
111.9 A CONTRATADA deverá encaminhar as Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual e
Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certificado de Regularidade do FGTS,
tanto da Unidade gerenciada quanto da OSS, além de extratos bancários, preços de materiais e
medicamentos praticados (quando for o caso), entre outras informações, nos prazos e condições
definidos pela CONTRATANTE.

A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA para que
sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido no contrato.

111.10
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ANEXO TÉCNICO III
INDICADORES DE QUALIDADE
Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade
gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão, ao desempenho da unidade e
a qualidade da informação apresentada.
A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento
da unidade.
Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são introduzidos e o alcance de um
determinado indicador no decorrer de certo período o torna um pré-requisito para que outros
indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que são prérequisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados.
IMPORTANTE: Alguns indicadores têm sua acreditação para efeito de pagamento no 20,
ou no 30 ou no 40 trimestres. Isto não significa que somente naquele período estarão
sendo avaliados. A análise de cada indicador, a elaboração de pareceres avaliató rios e o
encaminhamento dessa avaliação a cada unidade gerenciada serão efetuados
mensalmente, independentemente do trimestre onde ocorrerá a acredita ção de cada
indicador para o respectivo pagamento.
A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios técnicos para a
avaliação dos Indicadores de Qualidade utilizados neste Contrato de Gestão.
A tabela abaixo apresenta o peso de cada Indicador de Qualidade para a avaliação e valoração de
cada trimestre. Essa valoração poderá gerar desconto financeiro de até 10% sobre valor dos
repasses realizados para a unidade no período avaliativo, conforme estabelecido no item III do
Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento.
Pré Requisitos
Apresentação de AIH
Percentual de registros de CEP
Diagnóstico secundário por especialidade
Percentual de AIH referente às saídas hospitalares

Programa de Controle de Infecção Hospitalar

PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA O ANO DE 2021
30
40
20
trimestre trimestre trimestre trimestre
20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
20%
20%
20%
20%
jO

Ijidicadores
Qualidade de Informação
Interação com o Paciente
Módulos de Regulação / CROSS
Tempo Médio em Reabilitação
CER III
Atividade Cirúrgica
Monitoramento de Atividades
Selecionadas

10%

10%

10%

10%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
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Secretaria da Saúde

TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE GESTÃO N° 01/2022
Processo Origem n° 001.0500.000053/2017
Processo 2022 SES-PRC-2021/52854
TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO -CELEBRADO EM
28/12/2017 ENTRE O ESTADO DE SO PAULO, POR
INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE E A
FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO, PESQUISA E
ASSISTÊNCIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO DA USP
— FAEPA, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE
SAÚDE, PARA REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL ESTADUAL
DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO
MARTINELLI".
Pelo presente instrumento, de um lado o Estado de São Paulo,
por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, com sede nesta cidade na Av. Dr. Enéas de
Carvalho Aguiar n° 188, neste ato representada pelo seu Secretário de Estado da Saúde, Dr.
Jeancarlo Gorinchteyn, brasileiro, casado, médico, RG n° 17.321.176, CPF n° 111.746.368-07,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado a Fundação de Apoio ao Ensino,
Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da FMRPUSP — FAEPA, com CNPJ/MF n°
57.722.118/0001-40, inscrito no CREMESP sob n° 929237, com endereço Campus Universitário,
s/n - Bairro Monte Alegre - Ribeirão Preto - SP e com Estatuto arquivado no Oficial de Registro
de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Ribeirão Preto - SP registrado em
microfilme sob n° 025751 em 02/02/2011, neste ato representada por seu Diretor Executivo
Prof° Dr. Ricardo de Carvalho Cavalil, brasileiro, RG. n° 21.638.076-5, CPF. n° 705.704.00678 e seu Diretor Científico Prof° Dr. Valdair Francisco Muglia, brasileiro, R.G. no
17.726.041-5, CPF no 090.564.118-37, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o
que dispõe a Lei Complementar n ° 846, de 04 de junho de 1998 e, considerando a declaração de
dispensa de licitação inserida nos autos do processo n° 001.0500.000053/2017, fundamentada
no § 10, do artigo 60, da Lei Complementar n° 846/98 e alterações posteriores, e ainda em
conformidade com os princípios norteadores do Sistema único de Saúde - SUS, estabelecidos na
Leis Federais n° 8.080/90 e no 8.142/90 , com fundamento na Constituição Federal, em especial
no seu artigo 196 e seguintes, e na Constituição do Estado de São Paulo, em especial o seu artigo
218 e seguintes, RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE ADITAMENTO, conforme
disposto na Cláusula ga — Da Alteração Contratual referente ao gerenciamento e execução
de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL ESTADUAL DE
RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI" cujo uso fica permitido pelo
período de vigência do presente Contrato, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente TERMO DE ADITAMENTO tem por objeto alterações de cláusulas do Contrato de
Gestão celebrado em 28/12/2017, bem como a operacionalização da gestão e execução, pela
CONTRATADA, das atividades e serviços de saúde, no HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO
PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI", no exercício de 2022, em conformidade com
os Anexos Técnicos que integram este instrumento:
a. Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços
b. Anexo Técnico II- Sistema de Pagamento
c. Anexo Técnico III - Indicadores de Qualidade
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
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CLÁUSULA SEGUNDA
DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
O presente Termo de Aditamento altera a Cláusula Sétima - Dos Recursos Financeiros
Paragrafo Primeiro do Contrato de Gestão assinado em 28/12/2017, conforme redação abaixo:
CLÁUSULA SÉTIMA
DOS RECURSOS FINANCEIROS
PARÁGRAFO PRIMEIRO
Do montante global mencionado no "caput" desta cláusula, o valor de R$ 40.296.000,00
(quarenta milhões, duzentos e noventa e seis mil reais), onerará a rubrica
10.302.0930.4852.000, no item 33 50 85, no exercício de 2022 cujo repasse dar-se-á na
modalidade Contrato de Gestão, conforme Instruções do TCESP.
CUSTEIO
UGE: 090192
FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 10 302 0930 4852 0000
NATUREZA DA DESPESA 2022: 33 50 85
FONTE DE RECURSOS: Fundo Estadual de Saúde - Lei 141/12
MÊS

CUSTEIO 2022 (R$)

JANEIRO

3.358.000,00

FEVEREIRO

3.358.000,00

MARÇO

3.358.000,00

ABRIL

3.358.000,00

MAIO

3.358.000,00

JUNHO

3.358.000,00

JULHO

3.358.000,00

AGOSTO

3.358.000,00

SETEMBRO

3.358.000,00

OUTUBRO

3.358.000100

NOVEMBRO

3.358.000,00

DEZEMBRO

3.358.000,00

TOTAL

40.296.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA
DO PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente Termo de Aditamento vigorará a partir de 01/01/2022.
CLÁUSULA QUARTA
DA RATIFICAÇÃO
Ficam mantidas todas as demais disposições e cláusulas do CONTRATO DE GESTÃO e, seus
respectivos Termos de Aditamento, não alterados por este instrumento.

\

CLAUSULA QUINTA
DAPUBLICACÃO
O presente Termo de Aditamento será publicado no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo
de 20 (vinte) dias, contados da data de sua assinatura.
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CLÁUSULA SEXTA
DO FORO
Fica eleito o Foro da Capital, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja,
para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas
partes.

E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, na presença das testemunhas abaixo.
São Paulo,

23

de 2021.

de

Prof° Dr. Valdair FraníEMuglia
Diretor Científico

PrÓf° Dr. Ricardo de Carvalho Cavaili
Diretor Executivo

toceco

em
Dr. Jeancarlo Gorinchteyn
Secretário de Estado da Saúde

Testemunhas:

R.G.:

me.
R..: 909

L2.
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ANEXO TÉCNICO 1
DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

1 - CARACTERÍSTICAS DOS SERVICOS CONTRATADOS
A CONTRATADA atenderá com seus recursos humanos e técnicos aos usuários do SUS - Sistema
único de Saúde e do Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual - IAMSPE (Lei
Complementar n°. 971/95), oferecendo, segundo o grau de complexidade de sua assistência e
sua capacidade operacional, os serviços de saúde que se enquadrem nas modalidades abaixo
descritas, conforme sua tipologia (unidade hospitalar, exclusivamente ambulatorial, ou outros).
O Serviço de Admissão da CONTRATADA solicitará aos pacientes, ou a seus representantes
legais, a documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se
for o caso, especificada no fluxo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde.
No caso dos atendimentos hospitalares por urgência, sem que tenha ocorrido apresentação da
documentação necessária, a mesma deverá ser entregue pelos familiares e/ou responsáveis pelo
paciente, num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.
O acesso aos exames de apoio diagnóstico e terapêutico realizar-se-á de acordo com o fluxo
estabelecido pela Secretaria Estadual de Saúde.
Em caso de hospitalização, a CONTRATADA fica obrigada a internar paciente, no limite dos leitos
contratados, obrigando-se, na hipótese de falta ocasional de leito vago, a encaminhar os
pacientes aos serviços de saúde do SUS instalados na região em que a CONTRATADA, em
decorrência da assinatura deste, presta serviços de assistência à saúde.
O acompanhamento e a comprovação das atividades realizadas pela CONTRATADA serão
efetuados através dos dados registrados no SIH - Sistema de Informações Hospitalares, no SIA Sistema de Informações Ambulatoriais, bem como através dos formulários e instrumentos para
registro de dados de produção definidos pela CONTRATANTE.

1. ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
A assistência à saúde prestada em regime de hospitalização compreenderá o conjunto de
atendimentos oferecidos ao paciente desde sua admissão no hospital até sua alta hospitalar pela
patologia atendida, incluindo-se aí todos os atendimentos e procedimentos necessários para obter
ou completar o diagnóstico e as terapêuticas necessárias para o tratamento no âmbito hospitalar.
1.1. No processo de hospitalização, estão incluídos;
• Tratamento das possíveis complicações que possam ocorrer ao longo do processo assistencial,
tanto na fase de tratamento, quanto na fase de recuperação;
• Tratamentos concomitantes diferentes daquele classificado como principal que motivou a
internação do paciente e que podem ser necessários adicionalmente devido às condições
especiais do paciente e/ou outras causas;

\(•#___•

• Tratamento medicamentoso que seja requerido durante o processo de internação, de acordo
com listagem do SUS - Sistema Unico de Saúde;
• Procedimentos e cuidados de enfermagem necessários durante o processo de internação;
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• Alimentação, incluídas nutrição enteral e parenteral;
• Assistência por equipe médica especializada, pessoal de enfermagem e pessoal auxiliar;
• Utilização de Centro Cirúrgico e procedimentos de anestesia;
• O material descartável necessário para os cuidados de enfermagem e tratamentos;
• Diárias de hospitalização em quarto compartilhado ou individual, quando necessário devido às
condições especiais do paciente (as normas que dão direito à presença de acompanhante estão
previstas na legislação que regulamenta o SUS - Sistema Único de Saúde);
• Diárias nas UTI - Unidade de Terapia Intensiva, se necessário;
• Sangue e hemoderivados;
• Fornecimento de roupas hospitalares;
• Procedimentos especiais de alto custo, como hemodiálise, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia
ocupacional, endoscopia e outros que se fizerem necessários ao adequado atendimento e
tratamento do paciente, de acordo com a capacidade instalada, respeitando a complexidade do
HOSPITAL ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI".

2. HOSPITAL DIA E CIRURGIAS AMBULATORIAIS
A assistência hospitalar em regime de hospital-dia ocorrerá conforme definição do manual do
Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) de 2004 e a Portaria MS/GM n°. 44, de
10 de janeiro de 2001, os quais definem como regime de Hospital Dia a assistência intermediária
entre a internação e o atendimento ambulatorial, para a realização de procedimentos cirúrgicos e
clínicos que requeiram permanência hospitalar máxima de 12 (doze) horas.
Serão consideradas Cirurgias Ambulatoriais aqueles procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou
diagnósticos que não requeiram internações hospitalares. Serão classificados como Cirurgia Maior
Ambulatorial (CMA) os procedimentos cirúrgicos terapêuticos ou diagnósticos, que pressupõe a
presença do médico anestesista, realizados com anestesia geral, locoregional ou local, com ou
sem sedação que requeiram cuidados pós-operatórios de curta duração, não necessitando
internação hospitalar. Serão classificados como cirurgia menor ambulatorial (cma) os
procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade realizados com anestesia local ou troncular que
podem ser realizados em consultório, sem a presença do médico anestesista, e que dispensam
cuidados especiais no pós-operatório.
Salientamos que o registro da atividade cirúrgica classificada como ambulatorial se dará pelo
Sistema de Informação Ambulatorial (SIA).

3. ATENDIMENTO A URGÊNCIAS HOSPITALARES
3.1 Serão considerados atendimentos de urgência aqueles não programados que sejam
dispensados pelo Serviço de Urgência do hospital a pessoas que procurem tal atendimento, sejam
de forma espontânea ou encaminhada de forma referenciada.
a) Sendo o hospital do tipo "portas abertas", o mesmo deverá dispor de atendimento a
urgências e emergências, atendendo à demanda espontânea da população e aos casos que
lhe forem encaminhados, durante as 24 horas do dia, todos os dias do ano.
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b) Sendo o hospital do tipo "portas fechadas", o mesmo deverá dispor de atendimento a
urgências e emergências, atendendo à demanda que lhe for encaminhada conforme o fluxo
estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, durante as 24 horas do dia, todos os dias do
ano.
3.2 Para efeito de produção contratada / realizada deverão ser informados todos os atendimentos
realizados no setor de urgência independente de gerar ou não uma hospitalização.
3.3 Se, em conseqüência do atendimento por urgência o paciente é colocado em regime de
"observação" (leitos de observação), por um período menor que 24 horas e não ocorre à
internação ao final deste período, somente será registrado o atendimento da urgência
propriamente dita, não gerando nenhum registro de hospitalização.

4. ATENDIMENTO AMBULATORIAL
O atendimento ambulatorial compreende:
Primeira consulta: Agendamento via Central de Regulação (CROSS)
•
Interconsulta
•
Consultas subseqüentes (retornos)
•
Procedimentos Terapêuticos realizados por especialidades não médicas
•
Entende-se por primeira consulta, a visita inicial do paciente encaminhado pela rede de
4.1
referências regional (Unidades Básicas de Saúde, Ambulatórios, outros), ao ambulatório do
Hospital, para atendimento a uma determinada especialidade e agendamento por meio da Central
de Regulação (CROSS).
Entende-se por interconsulta, a primeira consulta realizada por outro profissional em outra
4.2
especialidade, com solicitação gerada pela própria instituição.
Entende-se por consulta subseqüente, todas as consultas de seguimento ambulatorial, em
4.3
todas as categorias profissionais, decorrentes tanto das consultas oferecidas à rede básica de
saúde quanto às subsequentes das interconsultas.
Para os atendimentos referentes a processos terapêuticos de média e longa duração, tais
4.4
como, sessões de Fisioterapia, Psicoterapia, etc., os mesmos, a partir do 20 atendimento, devem
ser registrados como terapias especializadas realizadas por especialidades não médicas
(sessões).
As consultas realizadas pelo Serviço Social não serão consideradas no total de consultas
4.5
ambulatoriais, serão apenas informadas conforme as normas definidas pela Secretaria da Saúde.
4.6 Com relação às sessões de Tratamentos Clínicos: (Quimioterapia, Radioterapia,
Hemodiálise, Terapia Especializada - Litotripsia), SADT externo ( Diagnostico em laboratório
clínico - CEAC e Diagnostico em Anatomia Patológica - CEAC e SEDI - Serviço Estadual de
Diagnóstico por Imagem), o volume realizado mensalmente pela unidade será informado com
destaque, para acompanhamento destas atividades, conforme as normas definidas pela
Secretaria da Saúde.

S. PROGRAMAS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO
Se, ao longo da vigência deste contrato, de comum acordo entre os contratantes, o HOSPITAL
ESTADUAL DE RIBEIRÃO PRETO "DR. CARLOS EDUARDO MARTINELLI" se propuser a
realizar outros tipos de atividades diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de
novas especialidades médicas, seja pela realização de programas especiais para determinado tipo
de patologia ou pela introdução de novas categorias de exames laboratoriais, estas atividades
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde
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poderão ser previamente autorizadas pela CONTRATANTE após análise técnica, sendo
quantificadas separadamente do atendimento rotineiro da unidade e sua orçamentação
econômico-financeira será discriminada e homologada mediante Termo de ADITAMENTO ao
presente Contrato.

II - ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES CONTRATADAS
II. 1 INTERNAÇÕES HOSPITALARES
11.1.1 INTERNAÇÃO EM CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA OBSTÉTRICA, CLÍNICA
PEDIÁTRICA E CLÍNICA PSIQUIÁTRICA (ENFERMARIAS E/OU PRONTO-SOCORRO)
O hospital deverá realizar um número de 1.344 saídas hospitalares, de acordo com o
número de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema Unico de Saúde, distribuídos
nas seguintes áreas:
UNIDADES DE INTERNAÇÃO

- SAÍDAS POR CLÍNICA

Clínica Médica

JAN

FEV

MAR

ABR

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

1.344

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

112

1.344

Clínica Obstétrica
Clínica Pediátrica
Clínica Psiquiátrica
Total

11.1.2 INTERNAÇÃO EM CLÍNICA CIRÚRGICA (ENFERMARIAS E/OU PRONTOSOCORRO)
O hospital deverá realizar um número de 960 saídas hospitalares, de acordo com o número
de leitos operacionais cadastrados pelo SUS - Sistema único de Saúde, classificando as
saídas cirúrgicas em eletivas e de urgência ( de acordo com a classificação do Manual SIHD)
SAÍDAS HOSPITALARES EM CLÍNICA CIRÚRGICA

Eletivas

JAN

FEV

MAR

ABR

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

960

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

960

Urgências
Total

A estimativa do volume de saídas cirúrgicas classificadas como eletivas/de urgência está
baseada nos percentuais de procedimentos cirúrgicos eletivos e de procedimentos cirúrgicos
de urgência da produção realizada e informada no SIH - DATASUS, pelo hospital, no
exercício anterior.
Os procedimentos cirúrgicos obstétricos são atinentes às saídas obstétricas, não compõem o
conjunto de saídas cirúrgicas.
11.1.3 HOSPITAL DIA E CIRURGIA AMBULATORIAL
CIRURGIA HOSPITAL-DIA/CIRURGIA AMBULATORIAL
JAN

FEV

MAR

ABR

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

255

3.060

Cirurgia Ambulatorial (CMA/cma)

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

445

5.340

Total

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

8.400

Cirurgia Hospital-Dia
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11.2 ATENDIMENTO AMBIJLATORIAL
(serviços ambulatoriais hospitalares ou exclusivamente ambulatoriais)
II.2.a) Atendimento Especialidades Médicas
O volume de primeiras consultas em especialidades médicas disponibilizados para a rede de
referências na CROSS deve corresponder, no mínimo, ao volume definido na tabela abaixo:
CONSULTAS MÉDICAS
Primeira consulta

JAN

FEV

MAR

1.010

1.010

1.010

600

600

600

Interconsulta

ABR

MAl

JN

1.010 1.010 1.010
600

600

600

1.555 1.555

JUL

AGO

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

1.010 1.010 1.010

1.010

1.010

1.010

12.120

600

600

600

600

600

SET

600

1.555 1.555 1.555 1.555 1.555 1.555

7.200

Consulta Subsequente

1.555 1.555 1.555 1.555

18.660

Total

3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 3.165 37.980

II.2.b) Atendimento ambulatorial em Especialidades não Médicas.
O volume de primeiras consultas em especialidades no médicas disponibilizados para a rede de
referências na CROSS deve corresponder, no mínimo, ao volume definido na tabela abaixo:
CONSULTAS NÃO MÉDICAS
Primeiras Consultas Rede
Interconsuitas
Consultas Subseqüentes

JAN

FEV

MAR

ABR

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

660

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

360

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

4.800

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

26.400

Procedimentos Terapêuticos
(sessões)

2.200 2.200

Total

2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 2.685 32.220

2.200 2.200

2.200 2.200
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ESPECIALIDADES MÉDICAS
Acupuntura
Alergia / Imunologia
Anestesiologia

X

Cardiologia

X

Cirurgia Cardiovascular
Cirurgia Cabeça e Pescoço
-

Cirurgia Geral

X

Cirurgia Pediátrica

X

Cirurgia Plástica

x

Cirurgia Torácica
--

Cirurgia Vascular

-

--

Dermatologia

X
X

Endocrinologia
Endocrinologia Infantil
Fisiatria
Gastroenterologia
Geriatria
Ginecologia
Hematologia
Infectologia
Mastologia
Nefrologia
Neonatologia
X

Neurologia
Neurologia Infantil
Neu rocl ru rgia
Obstetrícia

x

Oftalmologia
Oncologia
Ortopedia

x

Otorrinolaringologia
Pneumologia
Pneumologia Infantil
Proctologia

-

-

X

Psiquiatria
Reumatologia
Urologia

x

Outros

x
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ESPECIALIDADES NÃO MEDICAS

x

Enfermeiro
Farmacêutico
Fisioterapeuta
Fonoaudiólogo
Nutricionista
Psicólogo
Terapeuta Ocupacional
Odontologia/Buco Maxila
Outros

11.3 SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO - SADT EXTERNO
(âmbito hospitalar ou exclusivamente ambulatorial)
O hospital oferecerá os serviços de SADT abaixo relacionados, na quantidade anual de
14.640 exames, a pacientes EXTERNOS ao hospital, isto é, àqueles pacientes que foram
encaminhados para realização de atividades de SADT por outros serviços de saúde,
obedecendo ao fluxo estabelecido pela Secretaria Estadual da Saúde, nas quantidades
especificadas:
SADT EXTERNO
JAN

FEV

MAR

ABR

MAl

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

6.000

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

320

3.840

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400 . 400

400

4.800

Diagnóstico Laboratório
Clínico
Anatomia patológica e
citopatologia
Radiologia
Ultra-sonografia
Tomografia
Computadorizada
Resson. Magnética
Medicina Nuclear in Vivo
Endoscopia
Radiologia
Intervencionista
Métodos Diagn.em
especialidades
Procedimentos especiais
H e mote ra pia
Total

1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 14.640

Os exames para apoio diagnóstico e terapêutico aqui elencados estão subdivididos de acordo
com a classificação para os procedimentos do SIA/SUS - Sistema de Informação
Ambulatorial e suas respectivas tabelas.
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III - CONTEÚDO DAS INFORMACÕES A SEREM ENCAMINHADAS À CONTRATANTE
A CONTRATADA encaminhará à CONTRATANTE toda e qualquer informação solicitada, na
formatação e periodicidade por esta determinadas.
As informações solicitadas referem-se aos aspectos abaixo relacionados:
• Relatórios contábeis e financeiros;
• Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade;
• Relatório de Custos;
• Censo de origem dos pacientes atendidos;
• Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes;
• Outras, a serem definidas para cada tipo de unidade gerenciada: hospital, ambulatório, centro
de referência ou outros.
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ANEXO TÉCNICO II
SISTEMA DE PAGAMENTO

1 - PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS
Com o fito de estabelecer as regras e o cronograma do Sistema de Pagamento ficam
estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:
1.1 A atividade assistencial da CONTRATADA subdivide-se nas modalidades abaixo assinaladas,
as quais referem-se à rotina do atendimento a ser oferecido aos usuários da Unidade sob gestão
da CONTRATADA, conforme especificação e quantidades relacionadas no Anexo Técnico 1 Descrição de Serviços:
(X) Saídas Hospitalares em Clinica Médica, Obstétrica, Pediátrica e Psiquiátrica (Enfermaria e
Pronto- Socorro)
(X) Saídas Hospitalares em Clinica Cirúrgica
(X) Hospital Dia /Cirurgias Ambulatoriais
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades Médicas
(X) Atendimento Ambulatorial Especialidades não Médicas
( ) Atendimento a Urgências
(X) Serviços de Apoio Diagnóstico e Terapêutico - SADT Externo
( ) Outros Atendimentos.
1.2 Além das atividades de rotina, a unidade poderá realizar outras atividades, submetidas a
prévia análise e autorização da CONTRATANTE, conforme especificado no Anexo Técnico 1
Descrição de Serviços.

II - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO
A avaliação e análise das atividades contratadas constantes deste documento serão efetuadas
conforme detalhado nas Tabelas que se seguem.
11.1 Os desvios serão analisados em relação às quantidades especificadas para cada modalidade
de atividade assistencial especificada no Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços, podendo gerar
ajuste financeiro a menor de lO% a 30% no valor do repasse para custeio da unidade no
semestre, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores constante na TABELA
II - VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL) e respeitando-se a proporcionalidade de cada
modalidade de contratação de atividade assistencial especificada na TABELA 1 - DISTRIBUIÇAO
PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO
DE CUSTEIO, constantes no presente Anexo.
11.1.1 Da análise realizada poderá resultar desconto financeiro, bem como repactuação das
quantidades de atividades assistenciais ora estabelecidas e seu correspondente reflexo
econômico-financeiro, efetivada mediante Termo de Aditamento ao Contrato de Gestão,
acordada entre as partes nas respectivas reuniões para ajuste semestral e anual do
instrumento contratual.
11.1.2 A avaliação do cumprimento das metas não anula a possibilidade de que sejam
firmados Termos de Aditamento ao Contrato de Gestão em relação às cláusulas que
quantificam as atividades assistenciais a serem desenvolvidas pela CONTRATADA e seu
correspondente reflexo econômico-financeiro, a qualquer momento, se condições e/ou
ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as atividades da Unidade,
inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada.
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11.2 Do período de avaliação:
• 10 semestre - consolidação das informações em julho e avaliação em agosto;
• 20 semestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro no ano
seguinte.
11.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um semestre de funcionamento ou haver troca de
gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de Produção
(modalidade por contratação das atividades assistenciais), para efeito de desconto, será
efetivada no semestre posterior.
11.2.1 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida Convocação
Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será considerado o período de
avaliação completo.
11.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos
meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item anterior.
11.4 O valor repassado de custeio no período avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de
"mutirões de procedimentos eletivos", será distribuído percentualmente nos termos indicados na
Tabela 1, para efeito de cálculo de desconto dos Indicadores de Produção, quando cabível.

TABELA 1 - DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO DOS
INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO
DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE
DESCONTO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO
ORÇAMENTO DE CUSTEIO
MODALIDADE DE
CONTRATAÇÃO
Internação em Clínica Médica,
Obstétrica, Pediátrica e
Psiquiátrica

%
33

Internação em Clinica Cirúrgica

14

HD/Cirurgia Ambulatorial
Atendimento Ambulatorial
EspeaIidades Médicas
Atendimento Ambulatorial
EspeciaIidades não Médicas

21

SADT Externo

7

TOTAL

100%

23
2
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TABELA II — VALORAÇÃO DOS DESVIOS DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO (MODALIDADE
DE CONTRATAÇÃO DA ATIVIDADE ASSISTENCIAL)
ATIVIDADE
REALIZADA

QUANTIDADE PRODUZIDA
Acima do volume contratado

Saídas Hospitalares
em Clínica Médica e
Clínica Pediátrica

Entre 95% e 100% do volume
contratado
Entre 70% e 94,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume
contratado
Acima do volume contratado

Saídas Hospitalares
Cirúrgicas

Entre 95% e 100% do volume
contratado
Entre 70% e 94,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume
contratado
Acima do volume contratado

Hospital dia
cirúrgico

Entre 90% e 100% do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

AMBULATÓRIO
Especialidades Médicas

Entre 90% e 100°h do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

AMBULATÓRIO
Especialidades Não Médicas

Entre 90% e 100% do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

SADT EXTERNO

Entre 90% e 100% do volume
contratado
Entre 75% e 89,99% do volume
contratado
Menos que 75% do volume
contratado
Acima do volume contratado

URGÊNCIA /
EMERGÊNCIA

Entre 85% e 100% do volume
contratado
Entre 70% e 84,99% do volume
contratado
Menos que 70% do volume
contratado

FORMULA DE CALCULO (EM REAIS)
100% X distribuição percentual da Internação (tabela
1) X orçamento de custeio do período
100% X distribuição percentual da Internação (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual da Internação (tabela 1)
X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual da Internação (tabela 1)
X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual da Internação
Cirúrgica (tabela 1) X orçamento de custeio do período
avaliativo
100% X distribuição percentual da Internação
Cirúrgica (tabela 1) X orçamento de custeio do período
avaliativo
90% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual da Internação Cirúrgica
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de HD/Cir. Ambul.
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
l00% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de Ambulatório (tabela
1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de SADT Externo
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
100%
X
distribuição
percentual
de
Urgência/Emergência (tabela 1) X orçamento de
custeio do período avaliativo
100%
X
distribuição
percentual
de
Urgência/Emergência (tabela 1) X orçamento de
custeio do período avaliativo
90% X distribuição percentual de Urgência/Emergência
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
70% X distribuição percentual de Urgência/Emergência
(tabela 1) X orçamento de custeio do período avaliativo
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III — AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE QUALIDADE
Os valores percentuais apontados na tabela inserida no Anexo Técnico III - Indicadores de
Qualidade serão utilizados como base de cálculo do valor a ser descontado, em caso de
descumprimento de metas dos indicadores detalhados naquele Anexo.
111.1 A avaliação e a valoração dos desvios no cumprimento dos Indicadores de Qualidade podem
gerar um desconto financeiro a menor de até 10% do custeio da unidade no trimestre, nos meses
subsequentes, dependendo do percentual de alcance das metas dos indicadores estabelecidos no
Anexo Técnico III.
111.2 Do período de avaliação:
• 10 trimestre - consolidação das informações em abril e avaliação em maio;
• 20 trimestre - consolidação das informações em julho e avaliação em agosto;
• 30 trimestre - consolidação das informações em outubro e avaliação em novembro;
• 40 trimestre - consolidação das informações em janeiro e avaliação em fevereiro do ano
seguinte.
111.2.1 Na hipótese da unidade não possuir um trimestre de funcionamento ou haver troca
de gestor, a primeira avaliação e valoração das metas dos Indicadores de Qualidade do
Contrato de Gestão, para efeitos de desconto, será efetivada no trimestre posterior.
11.2.2 Caso a CONTRATADA se mantenha na gestão da unidade, após a devida Convocação
Pública, com a formalização de um novo contrato de gestão, será considerado o período de
avaliação completo.
111.3 Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos
meses subsequentes aos períodos de avaliação, detalhados no item anterior.
111.4 Para efeitos de cálculo do desconto dos Indicadores de Qualidade, será considerado o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante repassado a título de custeio à
CONTRATADA no período avaliado, exceto aqueles recursos provenientes de "mutirões de
procedimentos eletivos", combinado com os indicadores estabelecidos no Anexo Técnico III.
111.5 Fórmula:

Indicador

Orçamento de custeio

Valoração do indicador

Tabela do Anexo

no trimestre

de qualidade

Técnico III

X 10%

X peso do indicador

Soma dos repasses do
período

111.6 Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das
atividades estabelecidas para a CONTRATADA no Anexo Técnico 1 - Descrição de Serviços, a
mesma deverá encaminhar mensalmente, até o dia 11 (onze), a documentação informativa das
atividades assistenciais realizadas pela Unidade:
111.6.1. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros nas
AIH's - Autorização de Internação Hospitalar e dos registros no SIA - Sistema de
Informações Ambulatoriais, de acordo com normas e prazos estabelecidos pela
CONTRATANTE.
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111.7 As informações mensais relativas à produção assistencial, indicadores de qualidade,
movimentação de recursos econômicos e financeiros e dados do Sistema de Custos Hospitalares,
serão encaminhadas via Internet, através do site www.gestao.saude.sp.gov.br, disponibilizado
pela CONTRATANTE e de acordo com normas, critérios de segurança e prazos por ela
estabelecidos.
111.8 O aplicativo disponibilizado na Internet emitirá os relatórios e planilhas necessárias à
avaliação mensal das atividades desenvolvidas pela Unidade gerenciada e estabelecerá, através
de níveis de acesso previamente definidos, a responsabilidade legal pelos dados ali registrados.
111.9 A CONTRATADA deverá encaminhar as Certidões Negativas de Débitos Federal, Estadual e
Municipal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e Certificado de Regularidade do FGTS,
tanto da Unidade gerenciada quanto da OSS, além de extratos bancários, preços de materiais e
medicamentos praticados (quando for o caso), entre outras informações, nos prazos e condições
definidos pela CONTRATANTE.
111.10 A CONTRATANTE procederá à análise dos dados enviados pela CONTRATADA para que
sejam efetuados os devidos pagamentos de recursos, conforme estabelecido no contrato.
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ANEXO TÉCNICO III
INDICADORES DE QUALIDADE
Os Indicadores estão relacionados à qualidade da assistência oferecida aos usuários da unidade
gerenciada e medem aspectos relacionados à efetividade da gestão, ao desempenho da unidade e
a qualidade da informação apresentada.
A complexidade dos indicadores é crescente e gradual, considerando o tempo de funcionamento
da unidade.
Com o passar do tempo, a cada ano, novos indicadores são introduzidos e o alcance de um
determinado indicador no decorrer de certo período o torna um pré-requisito para que outros
indicadores mais complexos possam ser avaliados; desta forma, os indicadores que são prérequisitos para os demais continuam a ser monitorados e avaliados.
IMPORTANTE: Alguns indicadores têm sua acreditação para efeito de pagamento no 20,
ou no 30 ou no 40 trimestres. Isto não significa que somente naquele período estarão
sendo avaliados. A análise de cada indicador, a elaboração de pareceres avaliatórios e o
encaminhamento dessa avaliação a cada unidade gerenciada serão efetuados
mensalmente, independentemente do trimestre onde ocorrerá a acredita ção de cada
indicador para o respectivo pagamento.
A cada ano é fornecido um Manual que estabelece todas as regras e critérios técnicos para a
avaliação dos Indicadores de Qualidade utilizados neste Contrato de Gestão.
A tabela abaixo apresenta o peso de cada Indicador de Qualidade para a avaliação e valoração de
cada trimestre. Essa valoração poderá gerar desconto financeiro de até 10% sobre valor dos
repasses realizados para a unidade no período avaliativo, conforme estabelecido no item III do
Anexo Técnico II - Sistema de Pagamento.
Pré-requisitos
Apresentação de AIH
Percentual de registros de CEP
Diagnóstico secundário por especialidade
Percentual de AIH referente às saídas hospitalares
Programa de Controle de Infecção Hospitalar

PESO DOS INDICADORES DE QUALIDADE VALORADOS PARA O ANO DE 2022
Indicadores
Qualidade de Informação
Interação com o Paciente
Módulos de Regulação / CROSS
Tempo Médio em Reabilitação
CER III
Atividade Cirúrgica
Monitoramento de Atividades
Selecionadas

20
1 °
30
40
trimestre trimestre trimestre trimestre
20%
20%
20%
20%
10%
10%
10%
10%
20%
20Vo
20%
20%
10%

10%

10%

10%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%
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