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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

COORDENAÇÃO DE ECONOMIA EM SAÚDE
 
 
 

ANEXO NºV/2021 - COES- 09962
                            

ANEXO Nº V - SISTEMA DE REPASSE/2021 - GAOS- 14421

                            

                           

I – REGRAS E CRONOGRAMA DO SISTEMA DE REPASSE

 

1. Com a finalidade de definir as regras e o cronograma do Sistema de repasse, ficam estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:

1.1. A a�vidade assistencial do PARCEIRO PRIVADO a ser contratada subdivide-se em 11 (onze) modalidades, conforme especificação e
quan�dades relacionadas no ANEXO TÉCNICO I, Especificações Técnicas GERAS (v.000020818102):

Para o funcionamento da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS, serão consideradas as seguintes linhas de serviços e produção es�mada,
determinantes do pagamento da parte fixa, os seguintes critérios:

2 . A�vidades Mínimas a Realizar de acordo com os critérios estabelecidos no ANEXO TÉCNICO I, Especificações Técnicas GERAS
(v.000020818102)

2.1) Consulta Médicas especializadas

2.2) Consultas da Equipe Mul�profissional e Processos Terapêu�cos de Média Duração (Sessões/Tratamentos)

2.3) Prá�cas Integra�vas e Complementares – PIC

2.4) Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I

2.5) Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12

2.6) Equipe Mul�profissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / EMAESM – TIPO 2

2.7) Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais.

2.8) Serviço de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co - SADT: exames e ações de apoio diagnós�co e terapêu�co

2.9) Unidade Móvel: Exames Diagnós�cos.

2.10) Centro Especializado em Odontologia (CEO I).

2.11) Clínica de Serviços Dialí�cos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal).

2.12) Unidade Móvel: Exames Diagnós�cos.

         

2.1) Consultas Médicas especializadas

Consulta
Médica

Meta
Mensal

Total 5.748

 

2.2) Consultas da Equipe Mul�profissional e Processos Terapêu�cos de Média Duração (Sessões/Tratamentos)(excetuando o atendimento
odontológico)

Consulta
da Equipe
Mul�profissional

Meta
Mensal

Total 2.064

                                                                                                        Odontologia* tem meta específica de consultas e procedimentos

 

2.3) Prá�cas Integra�vas e Complementares – PIC

A produção das Prá�cas Integra�vas e Complementares (PIC) está relacionada à equipe que ofertar estas terapias: se o profissional for da
equipe médica, a produção entrará para a meta da equipe médica, e se o profissional for da equipe mul�profissional, a produção será lançada na meta para a
equipe mul�profissional. Ressalta-se que as vagas ofertadas para as PIC serão somente interconsulta e sessões subsequentes.

2.4) Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I

Os atendimentos dos profissionais da equipe estarão relacionados às especialidades dos profissionais que realizarem os atendimentos: se o
profissional for da equipe médica, a produção entrará para a meta da equipe médica, e se o profissional for da equipe mul�profissional, a produção será lançada
na meta para a equipe mul�profissional. Porém deverá ser precificado os insumos descritos nos itens 6.5.3; 6.5.3.1; 6.5.3.2; 6.5.3.3; 6.5.3.4; 6.5.3.5; 6.5.3.6 e
6.5.3.7 de acordo com ANEXO TÉCNICO I  GERAS (v.000020818102), Especificações Técnicas GERAS :.

2.5) Serviço De Assistência Especializada – SAE – GRUPO 12
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Os atendimentos dos profissionais da equipe estarão relacionados às especialidades dos profissionais que realizarem os atendimentos: se o
profissional for da equipe médica, a produção entrará para a meta da equipe médica, e se o profissional for da equipe mul�profissional, a produção será lançada
na meta para a equipe mul�profissional.

2.6) Equipe Mul�profissional De Atenção Especializada Em Saúde Mental – AMENT / EMAESM – TIPO 2

Os atendimentos dos profissionais da equipe estarão relacionados às especialidades dos profissionais que realizarem os atendimentos: se o
profissional for da equipe médica, a produção entrará para a meta da equipe médica, e se o profissional for da equipe mul�profissional, a produção será lançada
na meta para a equipe mul�profissional.

2.7) Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais.

     

 

Cirurgias
Ambulatoriais -Cirurgia
menor ambulatorial
(CMA)

Meta
Mensal

Total 120

     

 

2.8) Serviço de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co – SADT

Serviços de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co– SADT inicial:

 

 

SADT Externo Meta Mensal

Radiologia 600

Tomografia 600

Endoscopia 200

Colonoscopia 100

Cistoscopia 40

Nasofibroscopia 60

Punção aspira�va por agulha grossa 20

Punção aspira�va por agulha fina (PAAF) 20

Urodinâmica 20

Mamografia 100

Colposcopia 80

Eletroencefalografia 100

Eletroneuromiografia 50

Ultrassonografia* 360

Doppler Vascular 60

Ecocardiografia 60

Eletrocardiografia 200

Holter 60

MAPA 60

Teste Ergométrico 80

Espirometria 200

Audiometria 200

Emissões Otoacús�ca 40

Total 3310



02/02/2022 13:31 SEI/GOVERNADORIA - 000021424104 - Anexo

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26240694&infra_siste… 3/11

 

*Ultrassonografia – Os �pos de ultrassonografia serão definidos previamente levando em conta a necessidade da região de saúde e sua
demanda reprimida.

**Exames O�almológicos – deverão ser em quan�dade equivalente ao número de consulta o�almológica;

***Biopsias Gerais – devem ter quan�ta�vo correspondente as pequenas cirurgias e exames que necessitam do mesmo;

****Patologia Clínica – o quan�ta�vo deve atender a necessidade interna na unidade..

    Os exames para apoio diagnós�co e terapêu�cos aqui elencados estão subdivididos de acordo com a classificação u�lizada pela NOAS –
Norma Operacional de Assistência à Saúde/SUS para os procedimentos do SIA/SUS – Sistema de Informação Ambulatorial e suas respec�vas tabelas.

2.9)  Centro Especializado em Odontologia (CEO I)

Após a implantação e funcionamento do serviço de Centro de Especialidades Odontológicas (CEO Tipo I), deverão ser ofertadas no mínimo as
seguintes a�vidades: diagnós�co bucal, com ênfase no diagnós�co e detecção do câncer bucal; periodon�a especializada; cirurgia oral menor dos tecidos moles
e duros; endodon�a; e atendimento a portadores de necessidades especiais. A produção mínima mensal deverá ser realizada conforme tabelas abaixo e será
verificada por meio dos Sistemas de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), de acordo com as Portarias 599/GM, 600/GM, e 1.464/GM.

 

 

Consultas odontológicas Meta Mensal

Primeira Consulta 192

Consultas Subsequente 288

Total 480

 Procedimentos mínimos a serem realizados por especialidade:

 

 

Especialidades Mínimas Meta
Mensal

Procedimentos Básicos* 80

Periodon�a Especializada 60

Endodon�a** 35

Cirurgia Oral Menor 80

Diagnós�co Bucal (ÊNFASE Em Câncer
Bucal) ----

* Para a finalidade de monitoramento de produção, os Procedimentos Básicos a serem realizados são exclusivos para o atendimento de
pacientes com necessidades especiais.

Para o cumprimento da produção mínima mensal dos procedimentos básicos é obrigatório que seja realizado, no mínimo, 50% de
procedimentos restauradores, quais sejam: 0307010023 – restauração de dente decíduo e/ou 0307010031 – restauração de dente permanente anterior e/ou
0307010040 – restauração de dente permanente posterior.

** Para o cumprimento da produção mínima mensal dos procedimentos de endodon�a é obrigatório que seja realizado, no mínimo, 20% dos
seguintes procedimentos: 0307020053 – obturação em dente permanente com três ou mais raízes e/ou 0307020096 – retratamento endodôn�co em dente
permanente com 3 ou mais raízes.

 

2.10) Clínica de Serviços Dialí�cos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal)

 O serviço de Terapias Renais Subs�tu�va – TRS, após implantado na Policlínica, deverá assis�r aos Doentes Renais Crônicos nos estágios 4 e 5 –
Pré-dialí�co, e os que necessitam de Hemodiálise e Diálise Peritoneal, além de prover os exames laboratoriais, exames de imagem, e demais aportes necessários
as respec�vas terapias. Conforme descrito na portaria 1675 de, 07 de junho de 2018 e Diretrizes Clínicas para o Cuidado ao Paciente com Doença Renal Crônica
– RDC no Sistema Único de Saúde. Seguindo minimamente a programação de produção descrita no quadro abaixo.

Meta inicial:

 

 

Terapia Renal Subs�tu�va Meta
Mensal

Sessões Hemodiálise

Considerando 2 turnos e 3 sessões semanais
por pacientes

480

Pacotes de Treinamento de Diálise Peritoneal

Considerando o 9 dias de treinamento para
cada paciente

6
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2.11) Unidade Móvel: Prevenção ao Câncer

Meta inicial:

 

Carreta da Prevenção ao Câncer Meta Mensal

Mamografia 720

Papanicolau 720

Total 1440

 

3. As modalidades de a�vidade assistenciais acima assinaladas referem-se à ro�na do atendimento a ser oferecido aos usuários da unidade sob
gerenciamento do PARCEIRO PRIVADO.

        3.1. Além das a�vidades de ro�na, a Policlínica poderá realizar outras a�vidades, subme�das à prévia análise e autorização da Secretaria
de Estado da Saúde, conforme especificado no ANEXO TÉCNICO I - Descri�vo de Serviços (v.000020818102).

 

4. Detalhamento das especificações referentes à Produção da Policlínica

4.1.1. Todas as primeiras consultas do SADT ofertadas para pacientes externos, as vagas da Unidade Móvel e as vagas para a Clínica de serviços
dialí�cos, devem ser ofertadas 100% para o Complexo Regulador do Estado de Goiás.

4.2.2.O quan�ta�vo de especialidades (médicas e mul�profissionais), �pos de consultas (primeira/retorno/interconsulta) e �pos de exames,
poderão sofrer mudanças de quan�ta�vo, dependendo da avaliação das mesmas, levando em consideração a necessidade e a demanda reprimida da Região de
Saúde. Pontua-se, ainda, que esta avaliação deverá ser realizada trimestralmente e/ou semestralmente, e que o PARCEIRO PRIVADO responsável pela
administração da unidade terá 30 dias para realizar a modificação solicitada com relação as especialidades ofertadas. Esclarece-se que, mesmo com as
modificações solicitadas, o quan�ta�vo de consultas não ultrapassará o limite de consultas totais propostas no contrato de gestão, ocorrendo somente um
ajuste de especialidades.

4.2.3. As especificações citadas no paragrafo anterior ocorrerão através do Plano Opera�vo que será formalizado posteriormente entre
SAIS/SES e PARCEIRO PRIVADO.

4.2.4. Os serviços/equipes que requerem profissionais de especialidades específicas e/ou exclusivas para fins de habilitação no Ministério da
Saúde, deverão estar inclusos no quadro de recursos humanos fixo da unidade.

4.2.5. As consultas realizadas pelo Serviço Social deverão ser registradas em separado, e não configuram consultas ambulatoriais da equipe
mul�profissional, sendo apenas informadas conforme as normas definidas pela Secretaria da Saúde – SES/GO.

4.2.6  A produção de todas os  Serviços de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co (SADT) realizados deverão ser informados mensalmente ou sempre
que solicitados.

4.2.7. As modalidades de a�vidades assistenciais acima assinaladas referem-se à ro�na do atendimento a ser oferecido aos usuários da
unidade sob gerenciamento do PARCEIRO PRIVADO.

4.2.8 Além das a�vidades de ro�na, a Unidade Hospitalar poderá realizar outras a�vidades, subme�das à prévia análise e autorização da
Secretaria de Estado da Saúde, conforme especificado no ANEXO TÉCNICO I - Descri�vo de Serviços (v.000020818102).

4.2.9 Visando ao acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das a�vidades estabelecidas para o PARCEIRO
PRIVADO nos ANEXOS TÉCNICOS II (v.000018479477) e III (v.000018522199) , o mesmo deverá encaminhar mensalmente, conforme cronograma estabelecido
pela Secretaria de Estado da Saúde, a documentação informa�va das a�vidades assistenciais realizadas pela UNIDADE POLICLÍNICA GOIÁS.

4.2.5 De acordo os seguintes documentos abaixo citados as metas estão suspensas, entretanto o número de pacientes dia e as situações onde
houver necessidade de ampliação ou redução de serviços deverão ser previamente estudadas, pactuadas e autorizadas pelo PARCEIRO PÚBLICO. Reiteramos
que a Gerência de Avaliação de Organizações Sociais (GAOS), permanecerá realizando os serviços de monitoramento, fiscalização e avaliação das Organizações
Sociais de Saúde (OSS).  

4.2.6. As informações acima mencionadas serão encaminhadas através dos registros no SIA - Sistema de Informações Ambulatoriais, de acordo
com normas e prazos estabelecidos pela Secretaria de Estado da Saúde.

4.2.7. As informações rela�vas à produção assistencial, indicadores de desempenho, movimentação de recursos econômicos e financeiros e
dados do Sistema de Custos Hospitalares, serão encaminhadas à Secretaria de Estado da Saúde de acordo com normas, critérios de segurança e prazos por ela
estabelecidos.

4.2.8. As informações deverão ser enviadas até o dia 05 (cinco) dos mês subsequente  a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. No entanto,
em caso de necessidade, o PARCEIRO PÚBLICO poderá demandar pelo fornecimento de dados em prazos diversos.

4.2.9. Os resultados deverão ser apresentados pelo PARCEIRO PRIVADO semanalmente.

4.2.10. O Sistema Integrado das Organizações Sociais (SIGOS) disponibilizado na Internet emi�rá os relatórios e planilhas necessárias ao
acompanhamento das a�vidades desenvolvidas pela POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS e estabelecerá, através de níveis de acesso previamente
definidos, a responsabilidade legal pelos dados ali registrados.

4.2.11.  A Secretaria de Estado da Saúde procederá à análise dos dados enviados pelo PARCEIRO PRIVADO para que sejam efetuados os
devidos repasses de recursos, conforme estabelecido no Contrato de Gestão.

4.2.12. A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão (COMACG) presidirá as reuniões de monitoramento para análise
dos indicadores quan�ta�vos e de desempenho.

4.3.13. O PARCEIRO PRIVADO deverá elaborar e encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde, em modelos por esta estabelecidos, relatórios de
execução, em data estabelecida por ela.

4.3.14. Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma repactuação das quan�dades de a�vidades assistenciais es�madas ora
estabelecidas e seu correspondente reflexo econômico-financeiro, acordada entre as partes nas respec�vas reuniões de ajustes do Contrato de Gestão.

4.3.15. Os documentos fiscais apresentados nas prestações de contas deverão conter em seu corpo, sob pena de glosa, o nome do PARCEIRO
PRIVADO e seu número de inscrição o CNPJ/ME, o número do contrato de gestão, a denominação da unidade hospitalar administrada, descrição do serviço
prestado, período de execução dos serviços e número de horas aplicadas ao contrato, quando couber.
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5.  PROJETOS ESPECIAIS E NOVAS ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO

 

5.1. Caso, ao longo da vigência do Contrato, em comum acordo entre as partes, o PARCEIRO PRIVADO e/ou a SES/GO, se propuserem a realizar
outros �pos de a�vidades diferentes daquelas aqui relacionadas, seja pela introdução de novas a�vidades diagnós�cas e/ou terapêu�cas ou pela realização de
programas especiais para determinado �po de patologia, essas a�vidades deverão ser previamente estudadas, pactuadas e autorizadas pelo PARCEIRO
PÚBLICO.

 

5.2. Essas autorizações serão dadas após análise técnica, quan�ficadas separadamente do atendimento ro�neiro da Unidade, sendo, então,
elaborado o orçamento econômico-financeiro, discriminado e homologado por meio de Termo Chamamento ao novo Contrato de Gestão.

 

5.3. O PARCEIRO PRIVADO poderá apresentar, a qualquer tempo, proposta de melhoria e/ou ampliação de serviços na Unidade. A proposta
deverá contemplar o cronograma de aplicação e es�ma�va do orçamento discriminado para o inves�mento, observando-se as normas da SES/GO, Portaria nº
253/2020 ou outra norma vigente.

 

5.4 Para todo e qualquer projeto, o PARCEIRO PRIVADO deverá apresentar as jus�fica�vas técnicas per�nentes, os projetos arquitetônicos e
complementares, número mínimo de 03 (três) orçamentos, e cronograma de aplicação, o que deverá ser subme�dos à análise da SES/GO, para validação e
autorização quanto à execução pelo PARCEIRO PRIVADO.

 

5.5. Após aprovação do projeto pela SES/GO, serão repassados para o PARCEIRO PRIVADO, a �tulo de inves�mento, os recursos necessários
para adequação da estrutura �sica e aquisição dos equipamentos necessários.

 

5.6. Os valores a�nentes aos inves�mentos serão definidos em procedimento específico, onde será pormenorizada a necessidade, emi�do
parecer técnico, demonstrada a compa�bilidade do preço ao pra�cado no mercado, detalhado o valor e o cronograma de repasse.

 

5.7. Na hipótese de conclusão de ampliação de estrutura �sica durante a vigência do contrato de gestão, o PARCEIRO PÚBLICO revisará as
metas a�nentes à ampliação do serviço e o custeio es�mado para a operacionalização do Hospital pelo PARCEIRO PRIVADO, conforme especificado no ANEXO
TÉCNICO I - Especificações Técnicas GERAS (v.000020818102).

5.8. O montante do orçamento econômico-financeiro do POLICLÍNICA REGIONAL – UNIDADE GOIÁS é es�mado repasse mensal para o período
de  12 (doze) até 48 (quarenta e oito) meses de acordo com  Contrato de Gestão corresponde no Percen�l 50 em R$ 2.165.604,84 (dois milhões, cento e
sessenta e cinco mil, seiscentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), com adequação da tabela FIPE 3,67%.   Para tanto, está sendo distribuído
percentualmente nos termos indicados na Tabela I, para efeito de descontos dos Indicadores de Produção, consta então do montante de 90% da parte fixa
mensal o valor R$  1.949.044,36 (Um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, quarenta e quatro reais e trinta e seis centavos) correspondem ao custeio da
parte assistencial estabelecida no Anexo Técnico I (v.000020818102).  Os 10% mensais restantes (dez por cento) correspondem a R$ 216.560,48  (Duzentos e
dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais e quarenta e oito centavos), correspondem ao custeio da parte dos indicadores de desempenho e serão repassados
mensalmente junto com as parcelas da parte assistencial mensal. 

 

5.9. Sendo o montante total  anual no valor de R$ 25.987.258,13 ( Vinte e cinco milhões, novecentos e oitenta e sete mil, duzentos e
cinquenta e oito reais e treze centavos),  ou de acordo com contrato  de 48 (quarenta) parcelas mensais, cujo valor total de R$ 103.949.032,53 ( Cento e três
milhões, novecentos e quarenta e nove mil, trinta e dois reais e cinquenta e três centavos), o que ocorrer primeiro, de acordo com TABELA I,  sendo distribuído
percentualmente nos termos indicados na Tabela II, para efeito de descontos dos Indicadores de Produção, sendo que mensalmente serão distribuídos
conforme TABELA II.

 

6. Atualização financeira da base de dados

 

6.1 Foi aplicado índice FIPE-Saúde (acumulado de janeiro a dezembro de 2020, em 3,67%) para atualização dos custos de todas as linhas de
serviços, incidindo-se diretamente nos valores rela�vos ao benchmark externo (dado o Déficit inflacionário considerável). Trata-se de aplicação direta do índice
para nova precificação e que leva em conta um benchmark com valores referentes a 2019. 

6.2 A razão da atualização dos preços em detrimento da u�lização dos sistemas referenciais em data contemporânea à contratação ocorre pois
o ano de 2020 reflete um ano a�pico de pandemia com dados que podem sobrepor ao que se espera para o desempenho da unidade.

6.3 A u�lização do ano de 2019, visa selecionar a base mais recente e adequada, compa�bilizando-se assim com o princípio da eficiência e da
economicidade, posto que se buscou uma referência que pode representar menos despesas não importando-se assim em sobrepreço.

6.4 Os recursos es�mados estão adstritos ao cumprimento dos resultados esperados, de tal sorte que não haja excesso que implique em
desperdício do erário, ou escassez que comprometa a gestão da unidade pública, bem como que o montante pecuniário es�mado foi calculado obedecendo às
necessidades de custeio dos serviços a serem prestados, estando, portanto, limitados ao necessário para o cumprimento das metas pactuadas.

 

 

TABELA I – DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO FINANCEIRO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO - POLICLÍNICA REGIONAL
- UNIDADE GOIÁS

 

 

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL PARA EFEITO DE DESCONTO FINANCEIRO DOS INDICADORES DE PRODUÇÃO DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO 90% DO

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Consulta Médicas especializadas (inclui de acordo com Anexo I os itens 2.3, 2.4 ,2.5, 2.6 deste Anexo V)
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Consultas da Equipe Mul�profissional e Processos Terapêu�cos de Média Duração (Sessões/Tratamentos)(excetuando o atendimento odontoló
acordo com Anexo I os itens 2.3, 2.4 ,2.5, 2.6 deste Anexo V)

Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais.

Serviço de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co – SADT

Centro Especializado em Odontologia (CEO I)  - (inclui Procedimentos mínimos a serem realizados por especialidade)

Clínica de Serviços Dialí�cos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal)

Unidade Móvel: Prevenção ao Câncer

TOTAL (Mensal)                                                                                                                                                                                                                          100%

 

6.5 As porcentagens foram calculadas conforme serviços e estão com os valores que envolvem as áreas descritas no item 1.1. já devidamente
distribuídos proporcionalmente conforme es�ma�va de custeio no Anexo IV (v.000021436349).

 

6.6 Os pagamentos mensais dar-se-ão na seguinte conformidade:

 

TABELA II - ESTIMATIVA DE CUSTOS - POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS                         
  

FINANCEIROS DE CUSTEIO ANUAL (90%)   

 

                                                      

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DE RECURSOS
TABELA 3,67%  

CUSTEIO ANUAL 90%  

MÊS VALOR R$

1 1.949.044,36

2 1.949.044,36

3 1.949.044,36

4 1.949.044,36

5 1.949.044,36

6 1.949.044,36

7 1.949.044,36

8 1.949.044,36

9 1.949.044,36

10 1.949.044,36

11 1.949.044,36

12 1.949.044,36

 

6.7 A avaliação dos indicadores de desempenho será realizada em regime semestral, ou antes, diante de necessidade da Secretaria de Estado
da Saúde, e com comunicado prévio, podendo gerar um ajuste financeiro a menor nos meses subsequentes, dependendo do percentual de alcance de cada
indicador, pela POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS.

 

6.8 Visando o acompanhamento e avaliação do Contrato de Gestão e o cumprimento das a�vidades estabelecidas para o PARCEIRO PRIVADO
nos ANEXOS TÉCNICOS I, II, III e V, o mesmo deverá encaminhar mensalmente, conforme cronograma estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde, a
documentação informa�va das a�vidades assistenciais realizadas pela POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS.

6.10 As informações mensais rela�vas à produção assistencial, indicadores de qualidade, movimentação de recursos econômicos e
financeiros e dados do Sistema de Custos Hospitalares, e andamento das comissões serão encaminhadas à Secretaria de Estado da Saúde de acordo com
normas, critérios de segurança e prazos por ela estabelecidos.
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6.11 As informações deverão ser enviadas até o dia 05 (cinco) de cada mês para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás. No entanto, em
caso de necessidade, o PARCEIRO PÚBLICO poderá demandar pelo fornecimento de dados em prazos diversos.

 

6.12 As metas de desempenho serão avaliadas em regime trimestral, ou antes,  diante de necessidade da Secretaria de Estado da Saúde, e, em
caso de não cumprimento, será efetuado o desconto de até 10% (dez por cento) de cada mês, conforme disposto neste Anexo Técnico V, ou ser alterado
conforme portaria ou decreto vigente.

 

6.13 Os resultados deverão ser apresentados pelo PARCEIRO PRIVADO mensalmente.

 

6.14 O Sistema Integrado das Organizações Sociais – SIGOS disponibilizado na Internet emi�rá os relatórios e planilhas necessárias ao
acompanhamento mensal das a�vidades desenvolvidas pelo Hospital Geral de Goiânia, e estabelecerá, através de níveis de acesso previamente definidos, a
responsabilidade legal pelos dados ali registrados.

 

6.15 A Secretaria de Estado da Saúde procederá à análise dos dados enviados pelo PARCEIRO PRIVADO para que sejam efetuados os devidos
repasses de recursos, conforme estabelecido no Contrato de Gestão.

 

6.16 A parcela referente aos indicadores de desempenho será paga mensalmente, junto com a produção assistencial, e os eventuais ajustes
financeiros a menor decorrentes da avaliação do alcance das metas serão realizados nos meses subsequentes à análise dos indicadores, na forma disposta
neste Contrato e seus Anexos;

 

6.17. Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma de repasse o PARCEIRO PRIVADO poderá realizar adiantamentos com
recursos próprios à conta bancária indicada para recebimento dos repasses mensais, tendo reconhecido as despesas efe�vadas, desde que em montante igual
ou inferior aos valores ainda não desembolsados que estejam previstos neste contrato;

 

6.18 A cada período de 06 (seis) meses, ou antes, diante de necessidade da Secretaria de Estado da Saúde, esta procederá a consolidação e
análise conclusiva dos dados do período findo, para avaliação e pontuação dos indicadores de desempenho que condicionam o valor do repasse.

 

6.19 A cada 06 (seis) meses, ou antes, diante de necessidade da Secretaria de Estado da Saúde, esta procederá à análise das quan�dades de
a�vidades assistenciais realizadas pelo PARCEIRO PRIVADO, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às
quan�dades estabelecidas neste Contrato de Gestão, podendo gerar desconto financeiro pelo não cumprimento de meta.

 

6.20  A Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão (COMACG) presidirá as reuniões de monitoramento para análise dos
indicadores quan�ta�vos e de desempenho:

 

   6.21 Havendo indicação de desconto financeiro a menor pelo não cumprimento das metas, a Organização Social de Saúde (OSS) receberá
prazo de 10 (dez) dias para defesa e contraditório.

 

6.22 Em caso de acolhimento das jus�fica�vas apresentadas pela OSS, a COMACG remeterá o parecer para anuência da Superintendência de
Performance e convalidação do Gestor da Pasta.

 

6.23 O PARCEIRO PRIVADO deverá elaborar e encaminhar à Secretaria de Estado da Saúde, em modelos por esta determinados, relatórios de
execução, em data estabelecida por ela, do mês subsequente ao semestre avaliado.

 

6.24 Da análise referida no item anterior, poderá resultar uma repactuação das quan�dades de a�vidades assistenciais ora estabelecidas e
seu correspondente reflexo econômico-financeiro, efe�vada através do Termo Adi�vo ao Contrato de Gestão, acordada entre as partes nas respec�vas reuniões
para ajuste do Contrato de Gestão.

 

6.25 A análise referida  deste documento não anula a possibilidade de que sejam firmados Termos Adi�vos ao Contrato de Gestão em
relação às cláusulas que quan�ficam as a�vidades assistenciais a serem desenvolvidas pelo PARCEIRO PRIVADO e seu correspondente reflexo econômico-
financeiro, a qualquer momento, se condições e/ou ocorrências excepcionais incidirem de forma muito intensa sobre as a�vidades da Unidade,
inviabilizando e/ou prejudicando a assistência ali prestada.

 

6.26 Os documentos fiscais apresentados nas prestações de contas deverão conter em seu corpo, sob pena de glosa, o nome do PARCEIRO
PRIVADO e seu número de inscrição o CNPJ/ME, o número do contrato de gestão, a denominação da unidade hospitalar administrada, descrição do serviço
prestado, componentes deste serviço, período de execução dos serviços e número de horas aplicadas ao contrato, quando couber.

 

6.27 O PARCEIRO PÚBLICO realizará mensalmente, o desconto financeiro integral referente aos proventos dos servidores cedidos ao PARCEIRO
PRIVADO, caso houver.

 

6.28 O PARCEIRO PÚBLICO realizará mensalmente, o desconto financeiro integral referente a gastos como: energia, telefonia, segurança
armada, água e outros quando houver.

 

II - SISTEMÁTICA E CRITÉRIOS DE REPASSE

 

Com a finalidade de estabelecer a sistemá�ca e os critérios de repasses ficam estabelecidos os seguintes princípios e procedimentos:
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1. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS DESVIOS NA PRODUÇÃO ASSISTENCIAL (90% do Contrato de Gestão)

1.1. Os ajustes dos valores financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos meses subsequentes aos períodos de
avaliação, que ocorrerão EM REGIME SEMESTRAL ou antes, diante de necessidade da Secretaria de Estado da Saúde.

1.2. A avaliação e análise das a�vidades contratadas constantes deste documento serão efetuadas conforme explicitado na Tabela I -Tabela
para repasse da a�vidade realizada conforme percentual de volume contratado, para o gerenciamento da POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS a seguir
apresentada. Os desvios serão analisados em relação às quan�dades especificadas para cada modalidade de a�vidade assistencial especificada no Anexo I
(v.000020818102)onde irá gerar uma variação proporcional no valor do repasse de recursos a ser efetuado ao PARCEIRO PRIVADO, respeitando-se a
proporcionalidade de cada �po de despesa especificada na Tabela II deste Anexo Técnico V.

 
TABELA II – TABELA PARA REPASSE DA ATIVIDADE REALIZADA CONFORME PERCENTUAL DE VOLUME CONTRATADO, PARA O GERENCIAMENTO 

DO POLICLÍNICA REGIONAL - UNIDADE GOIÁS

 

MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

 

ATIVIDADE
REALIZADA

 

VALOR

 

Consulta Médicas especializadas (inclui de acordo com Anexo I os itens 2.3, 2.4 ,2.5, 2.6
deste Anexo V)

 

Peso 33 %

Acima do
volume contratado

100% 
percentual dos atendim

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

100% 
percentual dos atendim

Entre 80%
e 89,99% do volume
contratado

90% 
des�nado aos atendime

Menos
que 80% do volume
contratado

70% 
des�nado aos atendime

   

Consultas da Equipe Mul�profissional e Processos Terapêu�cos de Média Duração
(Sessões/Tratamentos)(excetuando o atendimento odontológico) - (inclui de acordo com Anexo I os itens
2.3, 2.4 ,2.5, 2.6 deste Anexo V)

 

Peso 9 %

Acima do
volume contratado

100% 
percentual dos atendim

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

100% 
percentual dos atendim

Entre 80%
e 89,99% do volume
contratado

90% 
des�nado aos atendime

Menos
que 80% do volume
contratado

70% 
des�nado aos atendime

   

Serviço De Atenção Às Pessoas Ostomizadas I

Peso 1 %

Acima do
volume contratado

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

Entre 80 e
89,99% do volume
contratado

Menos
que 80% do volume
contratado

Acima
contratado

Entre 
volume contratado

Entre 
volume contratado

Meno
volume contratado

Procedimentos Cirúrgicos Ambulatoriais: intervenções cirúrgicas ambulatoriais.

 

Peso 5 %

Acima do
volume contratado

100% 
percentual da a�vida
procedimento ambulato

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

100% 
percentual da a�vida
procedimento ambulato

Entre 80%
e 89,99% do volume
contratado

90% 
des�nado à a�vidad
procedimento ambulato

Menos
que 80% do volume

70% 
des�nado à a�vidad
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contratado procedimento ambulato

Serviço de Apoio Diagnós�co e Terapêu�co – SADT

 

Peso 24 %

Acima do
volume contratado

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

Entre 80 e
89,99% do volume
contratado

Menos
que 80% do volume
contratado

Acima
contratado

Entre 
volume contratado

Entre 
volume contratado

Meno
volume contratado

Centro Especializado em Odontologia (CEO I)  - (inclui Procedimentos mínimos a serem
realizados por especialidade)

 

Peso  5 %

Acima do
volume contratado

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

Entre 80 e
89,99% do volume
contratado

Menos
que 80% do volume
contratado

Acima
contratado

Entre 
volume contratado

Entre 
volume contratado

Meno
volume contratado

Clínica de Serviços Dialí�cos (Hemodiálise e Diálise Peritoneal)

Peso 9 %

Acima do
volume contratado

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

Entre 80 e
89,99% do volume
contratado

Menos
que 80% do volume
contratado

Acima
contratado

Entre 
volume contratado

Entre 
volume contratado

Meno
volume contratado

Unidade Móvel: Prevenção ao Câncer

Peso 14 %

Acima do
volume contratado

Entre 90%
e 100% do volume
contratado

Entre 80 e
89,99% do volume
contratado

Menos
que 80% do volume
contratado

Acima
contratado

Entre 
volume contratado

Entre 
volume contratado

Meno
volume contratado

 

2. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO (10% do Contrato de Gestão)

 

2.1. Os valores percentuais apontados no Anexo Técnico I – Indicadores de Desempenho (v.000020818102),  para valoração de cada um dos
indicadores serão u�lizados para o cálculo do valor variável a ser pago, conforme especificado no item 5.9. deste documento (anexo). Os ajustes dos valores
financeiros decorrentes dos desvios constatados serão efetuados nos meses subsequentes aos períodos de avaliação, que ocorrerão EM
REGIME SEMESTRAL ou antes, diante de necessidade da Secretaria de Estado da Saúde.

 

2.2. Cada indicador de Desempenho acima descrito será avaliado sua performance calculando-se o PCM - Percentual de Cumprimento de Meta,
conforme fórmula de cálculo de desempenho a seguir:

PCM=VA x 100 
                                      VM

Onde:

PCM= Percentual de Cumprimento da Meta;

VA= Valor A�ngido;

VM= Valor da Meta.

 

2.3. Em caso de polaridade do indicador, pode indicador, quanto menor o resultado melhor a performance, o cálculo deverá ser realizado
conforme descrito na fórmula a seguir:

PCM= {1 – [(VA- VM) / VM]} x 100
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2.4.Uma vez calculado o PCM de cada indicador, será determinada uma nota que varia de 0 (zero) a 10 (dez) para cada um, conforme regra de
pontuação descrita na tabela a seguir.

 

TABELA III - REGRA DE PONTUAÇÃO DOS INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS

Porcentagem de execução em relação à meta

 

Nota de desempenho

 

=> 100% 10

90,00% até 99,99% 9

80,00% até 89,99% 8

70,00% até 79,99% 7

60,00% até 69,99% 6

50,00% até 59,99% 5

40,00% até 49,99% 4

< 40% 0

 

2.5. A pontuação global das metas de desempenho será calculada pela média das notas de cada indicador, conforme fórmula a seguir.

Σ (nota de cada indicador)

Quan�dade de indicadores

 

2.6. O repasse de desempenho será realizado de acordo com a pontuação global das metas de desempenho conforme percentual descrito a
seguir:

2.6.1. A pontuação poderá sofrer alteração caso iden�ficado o não cumprimento da transparência das informações a serem ofertadas pela
OSS. Ressalta-se que é de TOTAL responsabilidade do PARCEIRO PRIVADO o lançamento dos dados no seu SITE para análise por meio de link (este gerado pela
OSS) a ser direcionado por meio de acesso ao iOS Transparência no site da SES/GO. As Organizações Sociais de Saúde deverão atender todas as solicitações
necessárias à implementação desta sistemá�ca, observando sempre o Princípio Cons�tucional da Publicidade, a Lei Complementar nº 131/2209, às Leis de
Acesso à Informação Federal e Estadual, Leis nº 12.527/11 e nº 18.025/13 respec�vamente, à Resolução Norma�va nº 13/2017 do Tribunal de Contas do Estado
de Goiás, e à Metodologia de Avaliação da Transparência A�va e Passiva das Organizações sem fins lucra�vos que recebem recursos públicos da Controladoria-
Geral do Estado.  

 

TABELA IV - PONTUAÇÃO GLOBAL

VALOR A RECEBER DO DESEMPENHO

10 pontos 100 %

9 a 9,9 pontos 90 %

8 a 8,9 pontos 80 %

7 a 7,9 pontos 70 %

6 a 6,9 pontos 60 %

Menor que 6 pontos Zero

 

 

Goiânia, GO, aos 18 dia do mês de  junho de 2021.

 

GOIANIA - GO, aos 18 dias do mês de junho de 2021.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MARCIO DE OLIVEIRA, Gerente, em 22/06/2021, às 10:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000021424104 e o código CRC 64D3B7D6.

 
COORDENAÇÃO DE ECONOMIA EM SAÚDE 
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