
PORTARIA Nº 0211/2020-SESA

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO AMAPÁ, no uso das

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 1.722 de 13 de maio de

2020, publicado no DOE n° 7.166, de 13 de maio de 2020;

Considerando Lei Estadual n° 0599/2001, de 25 de abril de 2001,

que  dispõe  sobre  a  qualificação  de  Organizações  Sociais  e  dá  outras

providências;

Considerando o Decreto n° 1024, de 27 de março de 2017, que

regulamenta a Lei Estadual n° 0599/2001;

Considerando  a  necessidade  de  acompanhamento,  controle  e

avaliação  dos  processos  de  gestão  das  unidades  de  saúde  públicas

administradas por Organizações Sociais de Saúde – OSS;

RESOLVE:

Art. 1° Nomear os membros que irão compor a Comissão Técnica

de Avaliação – CTA no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde do Amapá –

SESA e definir suas atribuições.

Art. 2°  Compor  a Comissão Técnica de Avaliação – CTA, com os

seguintes membros:

Paulo Roberto  Balbino – Médico,  matrícula  413186 (Coordenador  da

Comissão)

Crislena Mendes Gama – Enfermeira, matrícula 678325 (Membro)

Mércia Murieli Alves de Souza – Assistente Social, matrícula 1089340

(Membro)

Roberto  José  Furtado  Corôa  –  Farmacêutico,  matrícula  396842-01

(Membro)



Art. 3°  A Comissão Técnica de Avaliação – CTA terá as seguintes

atribuições:

I. Realizar exclusivamente o acompanhamento, controle e avaliação do

Contrato  de  Gestão  n°  001/2017,  firmado  com  o  Instituto  Brasileiro  de

Gestão  Hospitalar  –  IBGH  para  o  gerenciamento  da  Unidade  de  Pronto

Atendimento – Porte I, 24H “Zona Sul de Macapá” e o Contrato n° 001/2018,

celebrado com a PRÓ-SAÚDE – Associação Beneficente de Assistência Social

e Hospitalar, para o gerenciamento da Maternidade de Risco Habitual Zona

Norte de Macapá – “Drª Euclélia Américo”.

II. Analisar e avaliar os relatórios mensais das prestações de contas das

Unidades Pré-Hospitalares e Hospitalares do Estado do Amapá administradas

por OSS, conforme estabelecido no Contrato de Gestão.

III. Consolidar  os  relatórios  mensais  dos  indicadores  de qualidade e do

desempenho  pactuados  no  Contrato  de  Gestão  e  apurar  se  houve

descumprimento com vistas a aplicação de glosas ao final de cada trimestre.

IV. Consolidar os relatórios mensais das metas pactuadas no Contrato de

Gestão e apurar se houve desvios com vistas a aplicação de glosas ao final

de cada semestre.

V. Acompanhar  todos  os  fluxos  financeiros  e  contábeis  das  OSS  com

vistas ao cumprimento do Contrato de Gestão.

VI. Proceder o acompanhamento dos sistemas de informação – SISREG e

SIA-SUS (online) dos estabelecimentos públicos de saúde gerenciados por

OSS,  emitindo  relatórios  técnicos  e  estatísticos  trimensais  das  metas  e

indicadores do Contrato de Gestão.

VII. Aprovar  o  regulamento  de  compras  e  de  contratação  de

serviços/obras;  regulamento  de  contratação  de  pessoal  e  regulamento

financeiro editados pela OSS.

VIII. Avaliar  os  processos de  compras e de  contratações realizados  pela

OSS.

IX. Efetuar  visitas  técnicas  nos  estabelecimentos  públicos  de  saúde

gerenciados por OSS, com vistas a um melhor acompanhamento das metas

e indicadores do Contrato de Gestão.



X. Disponibilizar  os  relatórios  técnicos  e  contábeis  para  os  órgãos  de

controle externo.

XI. Informar qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização d recursos

ou bens de origem pública pela OSS, dando ciência à Procuradoria Geral do

Estado do Amapá, ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá e ao Ministério

Público do Estado do Amapá.

XII. Manter sempre atualizados os arquivos contendo os relatórios técnicos

e contábeis e demais documentações.

XIII. Para  a  boa  execução  de  suas  atribuições  de  acompanhamento,

controle  e  avaliação,  a  Comissão  poderá  solicitar,  a  qualquer  tempo,

quaisquer  documentos  que e  relacionem ao Contrato  de  Gestão Firmado

com a OSS.

XIV. Dirimir eventuais dúvidas que venham a surgir durante a execução dos

serviços quando não houver previsão sobre o caso do Contrato de Gestão

XV. Outras atribuições que se relacionem ao acompanhamento, controle e

avaliação dos serviços executados pela OSS.

Art. 4º Revogar a Portaria nº 534/2018-SESA/AP, de 2 de outubro

de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Amapá n° 6775, de 4 de

outubro de 2018.

Art.  5° A  presente  Portaria  entra  em  vigor  na  data  de  sua

publicação no Diário Oficial do Estado do Amapá.

Macapá, 13 de julho de 2020.

JUAN MENDES DA SILVA
Secretário de Estado da Saúde
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