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 ANEXO  V  -  SISTEMÁTICA  DE  AVALIAÇÃO  E  CRITÉRIOS  DE  PAGAMENTO 
 DO CONTRATO DE GESTÃO 

 1.  SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 
 1.1.  A  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá  —  SESA/AP,  como  entidade 
 CONTRATANTE  é  responsável  pelo  acompanhamento  da  execução  das  ações  deste  contrato, 
 com  o  objetivo  de  otimizar  os  recursos  e  a  correção  de  possíveis  desvios  e  fiscalizar  as  metas 
 estratégicas,  qualitativas  e  quantitativas  dos  serviços  prestados.  Para  tal  finalidade,  foi  instituída 
 a  Comissão  Técnica  de  Avaliação  -  CTA  da  SESA/AP,  que  fará  o  acompanhamento,  o  controle 
 e a avaliação do Contrato de Gestão. 

 1.2.  COMPOSIÇÃO E FUNÇÕES DA CTA 
 1.2.1.  Comissão  Técnica  de  Avaliação  —  CTA  é  composta  por  servidores  efetivos  e/ou 
 cedidos  de  outros  órgãos  das  diversas  esferas  públicas  que  atuam  na  área  de  assistência  direta  e 
 das  áreas  econômico-  financeira.  A  sua  criação  está  em  conformidade  com  o  Art.  28  do  Decreto 
 nº 1.024 de 27 de março de 2017. 
 1.2.2.  As funções da CTA são: 
 (a)  Analisar  e  avaliar  os  relatórios  mensais  da  Maternidade  de  Risco  Habitual  Zona  Norte 
 de Macapá - “Dra. Euclélia Américo” conforme estabelecido; 
 (b)  Proceder trimestralmente a avaliação da parte variável do contrato de gestão; 
 (c)  Realizar  reuniões  com  as  regionais,  hospitais,  regulação  e  secretarias  municipal  de 
 saúde para facilitar as resoluções das ações planejadas pela central de regulação; 
 (d)  Proceder  acompanhamento  dos  sistemas  de  informação  da  Maternidade  de  Risco 
 Habitual  Zona  Norte  de  Macapá  -  “Dra.  Euclélia  Américo”,  emitindo  relatórios  técnicos  e 
 estatísticos das metas e indicadores do contrato de gestão; 
 (e)  Proceder  avaliação  semestral  de  metas  estabelecidas  no  contrato  de  gestão  em  visitas  a 
 repactuação física e financeira; 
 (f)  Efetuar  visitas  técnicas  à  Maternidade  de  Risco  Habitual  Zona  Norte  de  Macapá  -  “Dra. 
 Euclélia  Américo"  com  vistas  a  um  melhor  acompanhamento  das  metas  e  indicadores  do 
 contrato de gestão sempre que necessário (conforme cronograma); 
 (g)  Sistematizar  mensalmente  os  relatórios  técnicos  e  contábeis  e  disponibilizando  para  os 
 órgãos de controle externo; 
 (h)  Manter  sempre  atualizada  as  pastas  permanentes,  em  vistas  a  fiscalização  de  órgãos 
 competentes, 
 (i)  Acompanhar  todos  os  fluxos  contábeis  das  Organização  Social  de  Saúde  em  vistas  ao 
 cumprimento do contrato de gestão e outros; 
 (j)  Acompanhar,  controlar  e  avaliar  os  serviços  executados  no  âmbito  do  objeto  do  contrato 
 de gestão firmado com a OSS CONTRATADA. 
 1.2.3.  A  análise  e  a  avaliação  dos  desvios  das  quantidades  assistenciais  contratadas  e  dos 
 indicadores  de  qualidade  do  Contrato  de  Gestão  serão  realizadas  pela  CTA  com  a  finalidade  de 
 monitorar  as  metas  estratégicas,  qualitativa  e  quantitativa  dos  serviços  assistenciais  prestados 
 pela CONTRATADA. 
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 1.3.  DOS RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 1.3.1.  Os  Relatórios  mensais  de  Prestação  de  Contas  e  dos  serviços  assistenciais  deverão  ser 
 enviados  ao  Protocolo  virtual  da  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  do  Amapá  —  SESA,  até  o  dia 
 15 do mês subsequente. 
 1.3.2.  Após  análise  dos  dados  deverá  ser  encaminhada  ao  Secretário  Titular  da  Secretaria  de 
 Estado da Saúde do Amapá, em até 05 (cinco) dias úteis. 

 4.4.  CRITÉRIOS  DE  AVALIAÇÃO  E  REFLEXO  ECONÔMICO-FINANCEIRO  DAS 
 ATIVIDADES ASSISTENCIAIS: 
 1.3.1.  Os  critérios  de  avaliação  dos  desvios  das  atividades  assistenciais  realizadas  pela 
 CONTRATADA e seu reflexo econômico-financeiro estão demonstrados na  Tabela 01  a seguir. 
 1.3.1.1.  O  desconto  a  ser  aplicado  no  repasse  de  custeio  por  desvios  das  atividades 
 assistenciais  não  cumpridas  ao  final  de  cada  semestre  será  a  média  obtida  da  soma  dos 
 descontos apurados em cada meta avaliada mensalmente. 
 1.3.1.2.  Os  critérios  de  avaliação  dos  indicadores  de  qualidade  realizadas  pela 
 CONTRATADA e seu reflexo econômico-financeiro estão demonstrados na  Tabela  02 a seguir. 
 1.3.1.3.  O  desconto  a  ser  aplicado  no  repasse  de  custeio  por  dos  indicadores  de  qualidade 
 não  cumpridos  ao  final  de  cada  trimestre,  será  a  média  obtida  da  soma  dos  descontos  apurados 
 em cada indicador avaliada mensalmente. 
 1.3.1.4.  À  critério  da  CONTRATANTE,  as  metas  e  os  indicadores  estabelecidos  poderão 
 ser  revistos  a  cada  06  (seis)  meses,  de  forma  a  melhor  refletir  o  desempenho  desejado  para  a 
 Maternidade de Risco Habitual Zona Norte de Macapá - “Dra. Euclélia Américo”. 
 1.3.1.5.  A  critério  da  CONTRATANTE,  outros  indicadores  poderão  ser  substituídos  ou 
 introduzidos no Contrato de Gestão. 

 2.  CRITÉRIOS DE PAGAMENTO: 
 2.1.  Os pagamentos da CONTRATADA dar-se-ão nas seguintes formas: 
 (a)  90%  (noventa  por  cento)  do  valor  de  até  R$  5.000.000,00  (Cinco  milhões)serão 
 repassados mensalmente, a partir do quarto mês até o décimo segundo mês de vigência do 
 contrato  de  gestão  em  parcelas  fixas  de  até  R$  4.500.000,00  (quatro  milhões  e  quinhentos  mil 
 reais). 
 (b)  10%  (dez  por  cento)  do  valor  de  até  R$  500.000,00  (Quinhentos  mil  reais),  serão 
 repassados  mensalmente,  juntamente  com  as  parcelas  fixas  com  valor  mensal  estimado  de  até 
 R$  5.000.000,00  (Cinco  milhões,  a  partir  do  quarto  mês  até  o  décimo  segundo  mês  de  vigência 
 do  contrato  de  gestão,  vinculados  a  avaliação  trimestral  dos  indicadores  de  qualidade  e 
 conforme sua valoração. 

 2.2  AVALIAÇÃO  E  VALORAÇÃO  DOS  DESVIOS  NAS  QUANTIDADES  DE 
 ATIVIDADE ASSISTENCIAL (PARTE FIXA DO CONTRATO DE GESTÃO – 90%) 
 2.2.1.  O  montante  mensal  do  orçamento  financeiro  para  a  MATERNIDADE  DE  RISCO 
 HABITUAL  ZONA  NORTE  DE  MACAPÁ  -  “DRA.  EUCLÉLIA  AMÉRICO”  a  partir  do 
 quarto  mês  quando  as  atividades  assistenciais  estiverem  em  pleno  funcionamento  fica  estimado 
 em  até  R$  4.500.000,00  (Quatro  milhões  e  quinhentos  mil  reais)  e  compõe-se  da  seguinte 
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 forma: 
 (a)  83,5%  (oitenta  e  três  e  meio  por  cento)  do  valor  de  até  R$  4.500.000,00  (Quatro 
 milhões  e  quinhentos  mil  reais),  corresponde  ao  custeio  das  despesas  com  internação  obstétrica 
 e neonatal. 
 (b)  5%  (cinco  por  cento)  do  valor  de  até  R$  R$  4.500.000,00  (Quatro  milhões  e  quinhentos 
 mil reais), corresponde ao custeio das despesas com atendimento urgência e emergência. 
 (c)  2,5%  (dois  inteiros  e  cinco  por  cento)  do  valor  de  até  R$  4.500.000,00  (Quatro  milhões 
 e quinhentos mil reais), corresponde ao custeio das despesas com exames de imagem. 
 (d)  8%  (oito  por  cento)  do  valor  de  até  R$  4.500.000,00  (Quatro  milhões  e  quinhentos  mil 
 reais), corresponde ao custeio das despesas com exames de análises clínicas. 
 (e)  1%  (três  por  cento)  do  valor  de  até  R$  4.500.000,00  (Quatro  milhões  e  quinhentos  mil 
 reais), corresponde ao custeio das despesas com exames gráficos (eletrocardiograma). 
 2.2.2.  Os  ajustes  dos  valores  financeiros  decorrentes  dos  desvios  constatados  serão  efetuados 
 nos  meses  subsequentes  aos  períodos  de  avaliação,  que  ocorrerão  semestralmente  conforme 
 Tabela 1 a seguir: 

 TABELA  1  -  CRITÉRIOS  PARA  VALORAÇÃO  DOS  DESVIOS  NAS  ATIVIDADES 
 ASSISTENCIAIS 

 MODALIDADE  ATIVIDADE 
 REALIZADA 

 VALOR A PAGAR 

 1.INTERNAÇÃO 
 OBSTÉTRICA E 

 NEONATAL 

 Acima do volume 
 contratado 

 100% do peso percentual da 

 atividade de internação 
 Entre 85% e 100% do 

 volume contratado 

 100% do peso percentual da 

 atividade de internação 
 Entre 70% e 84,5% do 

 volume contratado 
 90%  X  peso percentual da 

 atividade de Exame gráfico  X 
 90%do Orçamento da atividade 

 de internação em reais (R$) 

 Acima do volume 
 contratado 

 100% o peso percentual da 
 atividade de atendimento 
 urgência e emergência 

 Entre 85% e 100% do 

 volume contratado 

 100% o peso percentual da 

 atividade de atendimento 
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 2.ATENDIMENT 
 O URGÊNCIA E 
 EMERGÊNCIA 

 urgência e emergência 
 Menos que 70% e 84,5% do 

 volume contratado 
 90%  X  peso percentual da 
 atividade de atendimento 

 médico  X  90%do Orçamento da 
 atividade de atendimento 

 Urgência e Emergência em 
 Reais (R$) 

 Menos que 70% do volume 
 contratado 

 70%  X  peso percentual da 
 atividade de atendimento 

 médico  X  90% da atividade de 
 atendimento Urgência e 

 Emergência em Reais (R$) 

 3.EXAMES DE IMAGEM 
 (RX E USG) 

 Acima do volume contratado  100% o peso percentual da 
 atividade de atendimento de 

 exames de imagem 

 Entre 85% e 100% do 
 volume contratado 

 100% o peso percentual da 
 atividade de atendimento de 

 exames de imagem 

 Menos que 70% e 84,5% do 
 volume contratado 

 90%  X  peso percentual da 
 atividade de exames de 

 imagem  X  90%do Orçamento 
 da atividade de exames de 

 imagem em Reais (R$) 

 Menos que 70% do volume 
 contratado 

 70%  X  peso percentual da 
 atividade de exames de 

 imagem  X  90%do Orçamento 
 da atividade de exames de 

 imagem em Reais (R$) 

 Acima do volume contratado  100% o peso percentual da 
 atividade de atendimento de 
 exames de análise clínicas 

 Entre 85% e 100% do 
 volume contratado 

 100% o peso percentual da 
 atividade de atendimento de 
 exames de análise clínicas 
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 4.EXAMES DE ANÁLISE 
 CLÍNICAS 

 Menos que 70% e 84,5% do 
 volume contratado 

 90%  X  peso percentual da 
 atividade de exames de análise 
 clínica  X  90%do Orçamento da 

 atividade exames de análise 
 clínica em Reais (R$) 

 Menos que 70% do volume 
 contratado 

 70%  X  peso percentual da 
 atividade de exames de análise 
 clínica  X  90%do Orçamento da 

 atividade exames de análise 
 clínica em Reais (R$) 

 5.EXAMES GRÁFICO 
 (ELETROCARDIOGRAM 
 A) 

 Acima do volume contratado  100% o peso percentual da 
 atividade de atendimento de 

 exames gráfico 

 Entre 85% e 100% do 
 volume contratado 

 100% o peso percentual da 
 atividade de atendimento de 

 exames gráfico 

 Menos que 70% e 84,5% do 
 volume contratado 

 90%  X  peso percentual da 
 atividade de exame gráfico  X 

 90% do Orçamento da atividade 
 exames gráfico em Reais (R$) 

 Menos que 70% do volume 
 contratado 

 70%  X  peso percentual da 
 atividade de exame gráfico  X 

 90%do Orçamento da atividade 
 de INTERNAÇÃO em Reais 

 (R$) 

 2.2.  AVALIAÇÃO  E  VALORAÇÃO  DOS  INDICADORES  DE  QUALIDADE  (PARTE 
 VARIÁVEL DO CONTRATO DE GESTÃO – 10%) 
 2.2.1.  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. E esses constituem obrigação contratual. 
 2.2.2.  A  complexidade  dos  indicadores  é  crescente  e  gradual,  considerando  o  tempo  de 
 funcionamento da unidade. 
 2.2.3.  Trimestralmente,  serão  reavaliados  os  Indicadores  de  Qualidade  podendo  os  mesmos 
 serem  alterados  ou  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.  Dessa  forma,  os  indicadores  que  são 
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 pré-requisitos  para  os  demais  continuam  a  ser  monitorados  e  avaliados,  porém  não  cabe 
 atribuição de peso na distribuição dos indicadores valorados. 
 2.2.4.  Alguns  indicadores  têm  sua  acreditação  para  efeito  de  pagamento  no  2º,  ou  no  3º  ou  no 
 4º  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 
 Maternidade  de  Risco  Habitual  Zona  Norte  de  Macapá  -  "Dra.  Euclélia  Américo”  serão 
 efetuados  mensalmente,  independentemente  do  trimestre  onde  ocorrerá  a  acreditação  de  cada 
 indicador para o respectivo pagamento. 
 2.2.5.  Será  elaborado  pela  CONTRATANTE  um  Manual  que  estabelece  todas  as  regras  e 
 critérios  técnicos  para  a  avaliação  dos  Indicadores  utilizados  para  o  cálculo  da  parte  variável 
 deste  Contrato  de  Gestão.  As  Tabelas  1  e  2  deste  anexo  apresentam  o  peso  de  cada  indicador  de 
 qualidade  e  desvios  nas  atividades  assistenciais  para  a  avaliação  e  valoração  em  cada  trimestre. 
 Essa  valoração  poderá  gerar  desconto  financeiro  de  até  10%  do  valor  de  custeio  da  unidade  no 
 período avaliativo, conforme estabelecido acima no item 2.1.(b). 
 2.2.6.  O  montante  mensal  do  orçamento  financeiro  para  a  Maternidade  de  Risco  Habitual 
 Zona  Norte  de  Macapá  -  “Dra.  Euclélia  Américo”  a  partir  do  quarto  mês  quando  as 
 atividades  assistenciais  estiverem  em  pleno  funcionamento  fica  estimado  em  até  R$ 
 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais) 
 2.2.7.  Para  a  valoração  da  parte  variável  serão  utilizados  os  indicadores  e  seus  critérios 
 apresentados na Tabela 2: 

 TABELA 2 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DO INDICADORES DE QUALIDADE 
 Nº  INDICADO 

 R 
 META  FAIXA DO 

 % DE 
 EFETIVIDA 
 DE 

 PESO 
 SOBRE O 

 VALOR DO 
 REPASSE 

 %DESCON 
 TO 

 01  Índice de 
 satisfaçã 

 o 
 dos usuários 

 ≥ 80% 
 ≥ 80% 

 10% 
 0,00% 

 <80%  100,00% 

 02  Índice de 
 transparênci 

 a 
 administrativ 

 a 

 ≥ 70% 
 ≥ 70% 

 10% 
 0,00% 

 <70%  100,00% 

 03 
 Taxa de 

 atividade de 
 educação 

 permanente 

 ≥1 
 ≥1 

 10% 
 0,00% 

 <1  100,00% 

 Taxa de 
 ≤4,5  0,00% 
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 04 
 infecção 

 hospitala 
 r 

 ≤4,5 % 

 15% 

 >4,5  100,00% 

 05  Taxa de 
 mortalida 
 de global 

 ≤ 3,67% 

 ≤3,67 
 % 

 15% 

 0,00% 

 >3,67 
 % 

 100,00% 

 06  Taxa de  ≥90%  0,00% 
 Ocupação 

 hospitalar 

 ≥90%  <90%  15%  100,00% 

 07  Média de 
 permanência 

 hospitalar 

 Leito de 
 observaçã 
 o 

 ≤ 1 dia 

 15% 

 0,00% 
 >1dia  100,00% 

 Leito de 
 Internação 
 Obstetrícia 

 - 
 parto normal 

 ≤ 2 dia  0,00% 
 >2dia  100,00% 

 Leito de 
 Internação 
 Obstetrícia 

 - 
 parto 

 cirúrgica 

 ≤ 2 dia  0,00% 
 >2dia  100,00% 

 Unidade de 
 cuidados 

 intermediár 
 io 

 convenciona 
 l 

 neonatal 

 ≤ 6 dia  0,00% 
 >6 dia  100,00% 

 Unidade de 
 cuidado 

 intermediário 
 s- 

 canguru 

 ≤ 4dia  0,00% 

 >4 dia  100,00% 
 Unidade de 

 terapia 
 ≤ 20 
 dia 

 0,00% 
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 intensiva 
 neonatal 

 >20 dia  100,00% 

 08  Tempo 
 médio de 

 entrega de 
 exames 

 ≤ 24h  ≤ 24h 
 10% 

 2.2.7.1.  INDICADORES DE QUALIDADE: 

 A.  Índice de Satisfação da Clientela 
 É a relação percentual entre a quantidade de avaliação entre bom e ótimo com o total de 
 pessoas pesquisadas, mediante entrevista direta. 

 ISC= Quantidade de avaliação entre bom e ótimo X100 ≥80 

 Total de Pessoas Pesquisadas 

 B.  Índice de Transparência Administrativa 

 E a relação entre o índice de resposta das ouvidorias e o índice de irregularidades 
 administrativas 

 IIA = Nº de Processos Administrativos Disciplinares abertos 

 Nº total de servidores 

 Onde: ITA = [IRO +(1-IIA)/2] ≥70% 

 IRO = Índice de Respostas das Ouvidorias 
 IIA = Total de respostas enviadas pelas Ouvidorias/Total de demandas formuladas IIA 
 = Índice de Irregularidades Administrativas 
 C.  Taxa de Atividade de Educação Permanente 
 É  o  percentual  que  demonstra  o  quanto  está  sendo  investido  na  qualificação  técnica  de  todas  as 
 categorias  profissionais  de  saúde  e  não  profissionais  de  saúde  que  gerará  uma  efetividade 
 assistencial  direta  e  indireta.  Será  considerado  o  número  de  colaboradores  que  efetivamente 
 concluíram os cursos oferecidos no período de avaliação. 
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 Taxa = Nº de Colaboradores concluintes no curso n X Carga Horária curso n 

 Nº de horas /homem trabalhadas 

 2.2.7.2.  INDICADORES DE DESEMPENHO 

 A.  Taxa de Infecção Hospitalar: 
 E a relação percentual entre o total de infecções ocorridas, sem relação com a causa que 
 motivou a internação. 

 Taxa = Total de infecções no período X 100 

 Total de altas e óbitos no mesmo período 

 B.  Taxa de Mortalidade Global: 
 E a relação global entre o total de óbitos na Unidade durante um determinado período e o total 
 de pacientes saídos (altas e óbitos) durante o mesmo período. 

 Taxa = Total de óbitos ocorridos no período X 100 

 Total de altas e óbitos no mesmo período 

 C.  Taxa de Ocupação Hospitalar: 

 Relação  percentual  entre  o  número  de  pacientes/dia  e  o  número  de  leitos/dia  em  determinado 
 período,  porém  considerando-se,  para  o  cálculo  dos  leitos/dia,  no  denominador,  os  leitos 
 instalados  e  constantes  do  cadastro  do  hospital,  incluindo  os  leitos  bloqueados  e  excluindo  os 
 leitos extras. 

 Taxa = Total de pacientes/dia no período de 1 mês X 100 

 Total de leitos operacionais/dia do período 

 D.  Média de Permanência Hospitalar: 
 E a relação entre o total de pacientes/dia e a quantidade de internações realizadas em 
 determinado período. 
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 Taxa = Total de pacientes/dia no período de 1 mês X 100 

 Total de pacientes saídos do mesmo período 

 E.  Tempo médio de entrega de resultados de exames: 
 E a relação da data de solicitação do exame e a data de entrega do mesmo. 

 Tempo: Data da solicitação do exame 

 Data da realização do exame 

 Macapá-AP, 15 de fevereiro de 2022. 

 JUAN MENDES DA SILVA                                                    ADRIANA GAMA MEIRELES 
 Secretário de Estado da Saúde                                                      Instituto Ovidio Machado - IOM 

 Contratante                                                                                         Contratada 
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