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!s tÂDo D[ corÁs
SECRETARIA DE I.STADO DA SAL'DL

COMISSÀO DE AVALIAÇÀO E MOh'ITORAMENTO DOS CONARATOS DE GESTÀO

2.1. Análise reãlirãde pêle Coordênâção dê Monitorámen:o e Fis.âliÉção dos Conthtos de Gêstão (COMFIC)

A Coordenação de Monitoramênto e fiscalização dos Contratos de Gestão - COMFIC, após análise do OÍício ne 26412022 - SEi {v.000033200432)de
acordo com o rnonitoramento, concluique:

REtÂÍóRtO COMACG Ns 31/2022 - COMACG/GAO5/SUpER/5Es/CO

RE6ULARTZÂçÂO DE OESPtSAS

HO'PITAt TsTAOUAI D€ ITUM8IARASÃO MARCOS

01 OE IANEIRO A 19 OE ABRIL OE 2022

GOIÂNIA, oUTUBRo DE 2022

1. TNTRODUçÃO

Trêta se dã avãlaação realizada pêlâ Comissão de Monitoramento e Aveliâção dos Contratos de 6e5tão - COMACG concernente à5 metâs de produção
e desempenho referêntes à ReSulaÍizãção de Despesas, celebrado êntr€ a Secretaria de Estado da 5aúdê de Goiás (SEs/GO) ê Or8ãnizãção Social de SBúde (OSS),
lnstituto Brasileiro d€ Cestão Compartjlhada - IBGC, pâra o gerenciãmento, opêrãcionalizâç5o ê êxecução das ãções e serviços do Hospital Êrtâdual de ltumbiara.

A COMACG forâ instituída pela Portâria n! 518/2018 SES'GO, dê 11 de junho de 2018, com o objetvo de monitorar e avaliar os Contratos de Gestâo
firoâdos entre a 5ES/GO ê as OS5, âcompânhándo o desempenho dâs instituíções.

No entânto, por estâr diretãmente liSadas à Gêrênciâ de Avaliãção de Organizações Sociáis/Supêriôtêndênciâ de Peíormance {GAOS/SUPÊR/SEs/GO},
participaram dâ âvâliâção semêstral, as demais coordênâções da referida Gerência, com o intuito de conferir uma avaliação mais abrangente âcercã da ãtuâção dã OSS
na Unidade Hospitalar

Preliminarmente, informa se que para o acompanhãmento dos Íesultados, a GAOS utiliza os sistemãs eletrônicos de informação, ã saber: Sistema de
Prestação de Contês Econômico-Financeiro (SIPEF), pâra controle financeiro e contábil dã execução contratual; Sistema lnte8rado de Gestão dâs tinidedes de
Saúdê (SIGUS) da Se.retaria de Estàdo dã Saúde - (SES), para monitoramento de resultados assisteírciais e dos indicâdores de qualidàdei e Key Peíormonce lndicotors
Íot Heolth (KPIH), p*â a o ãcompanhamento de custos ãpurados pelas Unidades de Sáúde.

Metodologrcamente, o monitoramento foi estruturado dà seguinte forma: rêunião presencial, no dia 17 de ãgosto dê 2022 com apresentâção dos
dãdos de produção (quãí\titativos e qualitàtivos) pelos mernbros da coMAc6, os quais empree.deram apontamentos pâra a oss, com o intuito de promover a
melhoíia do processo de gêstâo.

A partir de então, abriu-se prâzo de 10 (dez) dias para que a or8ânjzação SoEial produzisse o seu relatório de execução, o qual foa encaminhâdo
âtravés do Oficio ns 26412022 - DR IBGC (v.000033200432).

De posse de todos os dados, a GAOS procedêu pelajuntada e análise dâs informãçóes.

É lmpêrioso ressaltar que, dada à complexidãde dos dados avaliâdos, cada Coordenação foi responsável pela elaboração do relatório técnico de suâ
respectivâ área e competênciâ. l§to é, â pârtjr da avaliação e ânálise proferida por câda cooadêneção, conforme seu objeto de trabalho, dentro de sua competência
técnicâ e especificidadê, os dados forâm compilados ê consolidados em um único Relatório da COMACG ne 31/2022 - COMACG/GAOs/SUPER/5ES/6O, refeíente ao
per'odo de 0I de lanerÍo à 19 oe ab.il de 2022.

Por oportuno, reforça-se que às ãnálises aqui apíesentâdâs não lmrtam ou sobrepujam ã ãvâliâção individuâ1, diária, contínuã, de cãdà coordenação
integrãnte da referida Gêrênciâ, conforme os seus processos de trabalho, já estabelecidos, posto que o Relatório de txecução traz um consolidado de informâções
reÍerentes a um peÍíodo especÍÊco que pode divergir do período de emissào dos relatórios interôos de cada aoordenação.

Ressalta_se qu€ o perÍodo ãvãliado é extrâordínário devido à situação dã emergênciã em saúde pública, de importància internacional, êm decorrência
à disseminação do novo coronavkus (SARS-CoV-2).

2- ÀNÀIISE DOS DADO§

https://sei.go.gov.br/sei/controlador. php?acao=documento_imprimir_web&acao_origêm=arvore_visualizar&id_documento=39525489&inÍra_siste... 1/10
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2.1.1.lndicedoÍ€s e Mêtás dê Produção

A Organiuação Social não cumpriu âr metas dos indicadores dê produção do Hospital Estadual de ltumbiàrâ sào Marcos no período de 01 de janeiro a

19 de abrilde 2022. os andicadores de pÍodução foram:

-tntêrnaçôes Hospitalarês (Sôídas Horpltalàres): A Unidade apresentou uma produção de 416 (quãtrocêntos ê dezesseis) saídas hospitâlãres,

ãlcançando uma eficácia de 20,31% em relação a meta contratual.

{lirnias PÍotramôdãs: A unidade hospitalar aprêsentou üma produção d€ 9 cirurgias progíamada5 neste periodo, ãlcãnçando uma eficáciã de

1,99% em relâçào a meta contrâtual.

-Âtendlmêítos Ambulatorlâls: A meta deste indicador, conformê o contrato é r€ali2âr 4.821 (quatro mii e oitocentos € vinte e um) consultãs. Neste

pêííodo, a unidãde realizou 331 (trezentos e onze) consultas médicas, atingindo uma eficácia de 8,58%. A ortopediâ foi a especialidãde que obteve umâ maior

porcentâgem,

Ouanto âs consultas multiprofissionais a mêtã é 1.196 atendimentos ê ã unidade realizou 21 atendimêntos, âtingindo uma eficácia de 1,76% em

relâçâo a meta contíâtual para o me5mo período, A fisiotêrâpia foia especialidádê quê Íealizou mais atendimentos, com uma eficácia de 66,67%.

portanto, no pêríodo analisâdo â Unidade aprêsentou uma produção totêl de 332 consultas, alcãnçândo um eficácia de 6,89%.

-SADÍ externo: A meta deste indicedor, é realizâr 2.625 âtendim€ntos neste peííodo. A produção reâlizâdâ foi de 203 (duzentos e trê, exames,

representando umà eficáciã de 7,73%. Sendo que o exame que apresentou uma melhor eficáciâ foi o eletrocardiograma.

-Urgê..iã e Émeigên.ia: a meta destê indicador e atender todos os cãsos dê uígência/emergênciâ de demanda espontáneã, reSulâdor e/ou

referenciados perà a Unidâde Hospitala( No período avaliado â unidâde atendeu 2,967 (dois mile novecentos e sessenta e sete) pacientes dê ur8ência e emergênciâ, A

clínicâ médíca representou 88,28% dos átendimentos.

Tabeia 01 - lnternãções hospitalãres

l.têr.áçôes Hospilàlares (1á 19)

300 300 13 79 81 69 1,OEE 302 21,75%

cllnl.âs Chú.tles 0 366 o 1 4a 70 961 114 17,46%

300 13 80 724 139 2.048 20,31%

Ciíuryiâr Protramádâs {1à 1e}

0 1 457 9 1,99%

Íabela 03 Atendimento Ambulatorial

atendimênto âmbulatorlál
Abrll

(r à 19)

1.000 0 50 88 !73 3.625 311 8,58%

Consult! multiProfi ssionais 330 0 0 0 2t 1.196 27 t,16%

TOTAL 1.330 0 88 194 4.821 332 6,89%

ISPECIÂTIDADES

Esp€.iãlidade! Médié5 iniciài5 a i€rem ofer€.idãs no ambuletórlo

(1ã 19)

Ortopedb c Tráumãtolotia 0 30 51 724 201 65%

CIr!ryiá GêÊl 0 38 u 27%

cardiologiâ tuamês prà operatórios (iitco cirú.slcô) 0 0 9 1,1 23

Otorrinolarintologia - ad'rlto 0 0 1 3

ÍOTAL 0 50 88 7?1 311 100%

pê multiprcfisrional oÍ!rêcida. noambulãtório

Abril (1

. 19)

0 0 0 14 74 66,67%

Nuúição 0 0 0 0 0 0,00%

0 0 0 0 0 0,00%

0 0 0 7 3:t,:t3%

0 0 0 0 0 o,oo%

https://sei.go.gov.bÍ/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir-web&acao-orjgem=arvore-visualizar&id-documento=39525489&infra-siste 2t1A
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TOÍAL

Tabeia 04 - SADT Eterno.

SAoT Externo/ Exames
Abril {1

a 19)

Tot.l
Eficácia

9 L4 25 18 515 66 12,51%

Tomogrãfi â Comp!tadornada 63 2 1 1 575 7,17%

U5G 0 0 0 24 525 24 4,57%

TOTAL 1000 56 77 27 43 2.625 7,73%

U€ência e Emeryên€ià
Abril

(1â 191

Demãnda espoítânêá 352 516 487 2 961

0 0 0 3 3

1.612 516 490 2.974

ESPECIATIDADE5

Especialid.dês Médicâs parà porta d€ entEdâ

(1â1e)

CÍurgia Geral 1 6 34 174 4,!8%

1.611 339 395 277 2622 44,28%

Ortopediê e Írãumatologia 0 6 79 117 202 6,AO%

0 0 0 0 0 o,oa%

Urologià 0 1 0 0 1 o,a3%

0 0 2 3 5 a,L7%

0 0 2 1 3 a,1a%

0 0 1 6 a,24vo

a 0 1 2 3 a,lavo

0 0 2 0 2 a,a1%

Ortopedia / MicíociíuÍgla 0 0 1 1 o,a3%

0 0 ô 0 0 0,00%

0 0 0 o,oo%

TOTAL 516 490 2.970 100,00%

cientifica-se que, apesãÍ dã unidade hospitalâr não ter cumprido os lndicadores ê Metas de Produção nas internãçôes hospitalares, cirurgias
eletivâs, atendimento âmbulatorial ê SADT externo no período avaliado, porém não será ep-lilAdleiustê fiíanceiro em observância aos disposiüvos legâis emitidos
após ã diss€minêção do novo Coronâvírus (SARS CoV 2) no Estado de coiás, os quais norteiam o funcionámênto das Lrnidades hospitãlãÍes da estrutura da Secretariã de

Estado de Goiás e qLre foram conslderadês pãrã ê presente ãvaliâçãol

- Lei ns 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, do Governo Fedêíal, dispõe sobre âs medidas para enfrêntâmento da emergênciâ dê sâÚde públi€a de

importánciâ internâcional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019,

- Decreto n 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estâdo de Goiás, decretâda situação de emergência na saúde públicâ no Estãdo de

Goiás pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, tendo em vista a declaração de Emergênciã em Sáúde Pública de lrnportánciá Nâcional (ESPIN) decorrente dâ lnfecção

Humana pelo Novo Coronavírus (2019'nCoVi, nos termos da Portãriã ôe 188, dê 3 de fevereiro de 2020, do Min;stro dê Estado da Saúde,

- Nota Técnica n-ô 4/2020- GAB/SES, de 17 de março de 2020, em que rÊcomendâ as unidades de Sãúde adoçâo de medidas que minimizem os danos

causãdos pelâ pandemiâ,

- Portaria ne 106/2020 SMs, de 19 de março de 2020, suspende a realização de procedimentos eletivos, em todas âs unidades hospitalares sob

gestão dâ Secretariâ Muíricipal de Saúde de Goiânia;

Portariã na 511/2020'SES, de 23 de março de 2020, através da qual suspende se todâs as consultãs e pÍocêdimentos eletivos prês€nciais,

êmbulâtoriâls e cirúrgicos, realirados em ambientes públicos e privados, no âmbito do Estado dê Goiás, mântendo apenâs aquelês cuio risco ê ne€essidâdê êstejâm

gãdos diretamente à manutenção dâ vidai

- Porta.ia np 59112020 - SES, de 05 de maio de 2020, suspendê por 150 {cento ê cinquentãi diâs, a contar de 23 de março do corrente ano, a

obrigatoriedade da manutenção das met:s contratuais, quantitãtivãs e qualitâtivãs, pelâs Organizações Sociais de Sãúde (OS5) contratadas para gestão dãs unidades de

saúde dâ rede própriâ da secretaria dê Estado da 5aúde de Goiás (5Es'Go).

Ponatia 
^e 

1.61,612020 - SES, de 10 de setembro de 2020, suspende ãté â dâta de 31 de dezembÍo de 2020, a contar de 19 de ãgosto do corrente
ano, ã obrigâtoriedâde dâ manutenção das metas contratLrais, qLrantitativas e quãlitativas, pelas Orgànizâções Sociais de SaÚde (OSS) contrâtadas pãra gestão dâs

unidades de s.úde dã rede pÍópriã dã Secretãria de Estàdo dâ 5aúde de Goiás (515-GOi;

, Portãriã ns 3/2021 - SES, de 1s de fevereiro de 2021, suspende até a dãta de 30 de junho de 202a, a cont de 1e de janeiro de 2021, a

ob.igatoriedâde da manutenção das metas contratuais, quãntitativas e quâlltatjvâs, pelâs Organizaçõês Sociais de Saúde (OSS) e pela Organizações da Sociedâde Cival

(OSC) contrâtâdas parã gestão dâs unidades de saúde da rede própria da Secretariâ de Estado da Saúde de Goiás (sES-GO);

- Decreto ne 9-848, de 13 de abril de 2021, do covernâdor do tstado de Goiás, dispõe sobre ãs medidas a serem adotadas no Estâdo de Goiás em

razão da disseminação do novo coÍonavírus (COVID-19)i

tEl N-. 14.189, de 28 de julho de 2021 que altera a Lei no 73.992, de 22 de abril de 2020, pa1 ptotrcgat a suspensão da obrigatori€dâdê da

manutenção das metas quantitâtjvas ê qLralitatjva5 contratualizadas pelos prestãdores de serviço de saúde de qualquer naturezã no âmbito do Sistema Úni€o de Saúde
(sus),

https://sei.go.gov.br/sei/controladoÍ.php?acâo=documento_lmprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=39525489&iníra_siste.. . 3/'10
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- Decreto n' 9.960, de 30 de setembro de 2021, - Ptotrcga a situação de emerSênciâ na saúde pública decorrente da disseminação do novo

coronavírus (CoVlo-19)até o dia 30 de meio de 2022.

2.1.2.lndicedores e Metas dê Desêmpênho

Os lndicâdores de Oesempenho estâo relacionados à qualidade da êssiÍência oferecida aos usuários da unidede gerenciada e men5uram a eficiêncra,

eíehvidade dos proessos de gestão dâ unidede e correspondem a 10% do peícentual do custeio do repâsse mensal.

Os indicadores de Desempenho deÍinidos para o Hospitâl Estadual de ltumbiãrã São Mãrcos neste pe.Íodo avaliado incluem:, 1. Tãxâ dê Ocupaçâo

Hospitâler, 2. Média de Permânência Hospitalar, 3. Índice de lntervalo de Substituição (horâs), 4. P€rcentuãl de Ocorrênciã de Glosas no 5lH _ DATASUS; 5. Percentual de

Susoenrão de Ciru18ias Pro8ramadas poí condições operacionais (cãusâs relecionada5 à organizãção da Unidade), 6. Percentual de Suspensão de Cirurgjas Pro8râmadâs

por condições operacioneis (cáusas rêlacionâdãs âo pãciente), 7. Pe.centual de invesiSsção da gravidade de reàções ãdversâs e medicâmentos (Farmacovigilánciá), 8.

Razão do euentitativo de Consultãs Ofertadas, 9. Percentuãl de Exemes de lmagem com rêsultado disponibilazado em até 10 dia., 10. Percentuãl de ínanifestaçõe§

queixosas íecebidãs no sistema de ouvidoria do SUs, 11. Taxa de Readmissão Hospitâlâr (29 dias), 12. Taxa de Rêádmissão em UTI (48 hoíâ5 ), todos dês.Íltos ã seguir:

1. Texa de Ocupação Horpitâlar: A meta a ser clmpridà é â ocupâção de 2 85 %. A OSS nãocumpriu â meta? a porcentagem de execução fol de

21_OS%.

2. Médie dê Permanêncla Hospitelar A meta a ser cumpridá é umâ média de permânênciã hospitelar < 6 dias. A porcentagem de execução foi dê

48%.

3. índlcê de tntervalo de Substituição (horas)r A meta a ser cumprida é obter um índice de intervelo de substituição em horas > 85 %. A OSS não

cumpriu a metã, à porcentagem de execução foide -2.584%.

4. percêntuel de Ocorrên.ia de Glosas no slH - DATA§US: A meta a 5er cumpridã é obter um percentuâl de ocorrência de Slosâs de <

1%. A porcentaSem de exerução foidê -67%.

5. percêntuâl dê Suspensão de Cirurgies Progrdmadâi por co.dlções operaaiohait (câuses íêlecionades à o.tãniuaÉo da Unidâdêl: â

unidade cumpriu â meta.

6. pêrEertuâlde Susp€nsão de Cirurgiât Progràmades por condições ope6clonais (causas relacionâdas ôo pâciente): a unidâde âhngiu a meta.

7. pêr.êntualde iívesti8eção da gravidade dê íêâções edvcBas. medlcâôeítoi (Fe.mãcovigilância): a unidade atingiu ã meta.

8. Râráo do quendtetivo de Consultâs Oíertades: â unidade não atingiu a mêta estabelecida: a unidade não atingiu ã Íâzão de 1, estâbele.ida €m

contráto, obteve umã porcentô8em de execução em Relação à Meta de 41%.

9. P€rcê uâlde fuemês dê lmâgêm cotn resuhãdo dirponibilirâdo em âté 10 diâsr a unidadê ãtingiu â mêtá.

10. per.êntual dê menifestâçôês queixosâs rêcebidâs no sistema de ouyidoriâ do slJS: a unidade aüngiu a meta.

11. Taxe de Readmitsâo Hosphelãr (29 dias): â unidãde ãtingiu a meta.

12. Tâlâ de Rêadmissão em UTI (il8 hoÍãs): a unidade ãtin8iu a meta.

Quãdro 01. lndicadores de desêmpenho.

hdlcâdores de Desempenho - Âvaliação TrimestEl

lndlcadoÍe5 de o€rempenho

REALIZADA

%de
ExecuÉo

êm RelaÉo Global

Taxâ de Oc!pâção Hospitalar >85% 21% 25,1O% 11,50% 27,45% 0

5,8 0

Média de Pêrínanên.lâ Hospitalar
!6

9,32 ta 7t 7,43 9,15 4A%

<26 754,4 ?67,/ 649,7 124 2 484% c

Percentualdê Ocorrên.a de 6lo53s no slH - DATAsUS c% 6,57% 1,49% 2,67% -67% c

Percêntuâlde Susoensão de Cirursiâs Proslamadas por

condçóês opelãc,ora,! (causas elêcionadas à orgãntração

da unidade)
s3% a% a% a% 0% 20a% 10

Percentualdês!spênsãodeci.ursi.s Progíãmâdâ§por
condições ope.acionâis (causas relacionadâs âo pâcente)

<5% o% 0% 200% 10

Percentuâlde investigàção da Bíâvidade de reaçô€s

adveÍsâs a medicamentos (fâ.mâcoviSilánciê)
> 95Yr 100% 100% 100% 100% 705,16% 10

Ràzão do Quàntitativo de Consultas Ofertêdas 1 a,u 0,99 0,41 41%

Perc€ntuàldê Exâmêsde lmagem com reírltâdo
disponibilDado em até 10 dias

> 7A% toa% 100% lAO% 100% 10

Pe.centuàlde mâ nifertaçôes queixosãs recebidas no

sistêmà de ouvidoriá do SUS
<5% 2,63% 7ya 7,4-t% 142,6% 10

ííédia 2022
Exê<uÉo

Globel

Hospitalár (29 dia'}
<20% 1,92% 2,74% 3,50% 7,77% 1,25% 2,22% 18E% 10 100%

em Url (48 hôrás I
9,64% !,40% 3,44% o% 3,70% LZ6% 10 100%

Oesta formã, a Or8ânjzação Social não cumpriu as metas dos lndi(ãdoíes de Desempenho conforme estabê]êcido, atingindo uma pontuação tlobel dê

S,8 e o valor a receber pelo desempenho sêria zero, porám, não será aplicado ajuste finânceiro êm observânEia às portariâs € notê técnica emitidas após a

https://sei.go.gov.bÍ/sêi/controlado..php?acao=documento_imp.imir_web&acao_origem=arvore-visualizar&id_documento=39525489&infra-siste.. 4/'10
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diss€minação do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no tstado de Goiás. - Oecreto n'9.960, de 30 de setembro de 2021 - Prorrogâ a situâção de emergência na sãúde
públi.a decorrente dâ dissêminâção do novo coronavnus (COVID-19)àté o dia de maio de 2022.

2.2. Análise realizada pela Coordenãção de Qualidade e SeSurença Hospll.lar íCOQSH) .eÍerenle âos mêaeJ dêlâneiro à Abrildê 2022,

2.2.1. Objetivo

A CoordenaÇão dê Qualidade e segurânça Hospitalâr (COQSHltem como objetivo proceder o monitoramento dã pãrte qualitãtivâ dos Contratos de

Gestão, e após avaliação dos relatórlos descritivos que a Unidade encaminha, se faz o acompanhamênto dãs atividàd€s ãtÍavés do instíumento 5lGUS, fazendo ãnálise
mensal de documentos conforme especificado em Contrato.

2.2.2. Análisê das documentâçõês re.ebidas:

-Não recebemos documêntos de n€nhumâ Comissão refêrentê ao mês de Março.

-S[SMÍ: Não recebemos o PPRAMP ( Plâno de Prevenção de Riscos de Âcidente com Material P€rfurocortante conforme NR-32)

- No relatório encaminhado pela Unidade não consta os documentos supracitados,

2.3.1. Objeto dâ análisê dã cac

A análise empreendida pela CAC teve como objeüvo avaliar a movimentaçáo financeira e contábil da Organização Social no período d€ 1e Jâneiro de
2022 a 19 de abril de 2022, com vistas â verificâr se os rêcuísos públicos tÍansferidos à OrEânização Sociâl foram ãplicâdos visando o cumprimento das ações pactuadas

e, cons€quentêmentê, o alcance do5 objetivos do contrato de Gestão.

2.3, Análise realizada pela Coordenação de Âcompãnhamento Contábil (CAC)

2.4. Análise da Coordenâçáo de E.onomia êm Sãúdê-COES

2.3.2. Metodolotia

Pâra o acompanhêmento finãnceiro e contábil por parte da CAC/GAOS, empregaram-se quatro etapas distintas, porém corÍelacionadâs entr€ si:

a) Âcompanhamento e monitoramento dos dados relativos à movimêntâção finânceira "D+1" (dia seguintê), que consiste nà análise do fluxo
bancário tÍansmitido pelâ OSS no primêiío dià útil subsêquêntê ã ocorrênria, através do Sistema de Prestação de Contâs Econômico FinânceiÍo {5lPEF), assinado
digitãlm€nte pêlo dirigente e pelo contador, ambos responsáveis pela OSS, juntamente com a dorumentáção comprobàtória (Contrâtos, OPt, Notas Fiscais, Certidóes
Negativas, DARF'5, DUAM'S etc.) das ocorrências dos extretos bãncáriosj

b) Exame da "Prestàção de Contãs Mensã|", que é constituído pela compilãção e sastematizãção dos dâdos financeiros pâgos e trânsmitidos
diariamente, ãcrescidos dos registros relativos à Folha de Pagamento e Relâtórios Contábeis,

c) Anáiise do "kit contábil" composto pelos seguintes documentosr extratos bâncários, diários, ràzôês, balancetes, folha de pagamento e CAGtD,
enviâdo pela OS, em mídia digitã1, no prãzo máximo de 20 (vinte) dias do mês subsequente;

d) Flscaliiaçâo in loco, em casos pontuãis, se ãssim recomendar o interesse público.

2.3.3. Dã Análise-

A Coordenação de Acompanhamento Contábil (CAC) infoíma que a p.estaçào de contas inserida pelo IBGC, via Sistema de Prestação d€ Coôtâs
Econômico Êinànceko (SIPEF), concernentê âs despesâs para o gerenciãmento, operacionãliração e execução dãs ações ê sêrviços de saúde no Hospital Estadual de
Itumbiara 5ão Marcos, está sendo realizada de manei.a sãdsfatória. Contudo, há a nêcêssidâde desta Organização Sociãl em pr€stãÍ esclarecimentos acerca de
inconformidad€s eviden.iãdas neste periodo. A saber:

1) Aprêsentação de documentos fiscais ílegíveas no SIPEF;

2)Aprêsentação de documentos contando divergências entr€ o vâloí do paeamênto e ovâlor da fatura;

3) Alguns contratos de prestação de sêNiços e/ou dê fornêcedores de materiâis nâo ânêxâdos ào SIPEF;

4) Constataçâo de movimentãção de recuísos êntre unidades/contratos de Sestão distintos sem a devida ãutorizeção;

5) Ausênciâ do àtesto no corpo dâs notas fiscais ràtificando o íecebimênto das mercadoÍiês adquiíidas na unidade hospitâlar;

6) Contraros de prestação de serviços realizados em carátêr emergenciâ1, estândo os mesmos Íêgrrlâíês, Todavaâ, faz-se necessário orientar o IEGC
quanto ao prazo para â aberturô de processos seletivos pãra à contrãtáção de prestadores de serviços;

7) O lECC deverá justificar os motivos pelos quais o seu balâncete de janêiro de 2022, estão €oín os sâldos iniciais zerados, correspondentes as contas
êstoque e ativo/passivo compensedo, urne vez que estas inÍormações devem correspondem ao processo de trànsiÉo da gestâo da OS anterior, ou sejâ
INTS para â gestão âtual, à cãrgo destã OS.

A CAC ressalta que e5tá eÍn êlaboração o Relatório de Acompanhâmento Finãncêiro e Contábil {RAFC) e a Nota Técnica alu5ivo ao período dê 01 de
laneiro â 30 dê l!nho d€ 2022, onde irá constar todâs âs inconsistências evidenciadas por esta Coordenação, ao ânalisar a documentação inserida pela OS via sistemã
SIPEF.

2.4.1, OUETTVO

O acompânhãmento e as análises econômicas relâcionãdas à execução das atividades ôssistenciaas dâs Unidades de Saúde sâo reali!âdos pêla
Coordenação de Economia em Saúde {COES), qu€ àpura os custos das Unidadês da SES, conforme dados disponibilizados pela OSS, utilizando Sistema Eletrônico de
Custo, sob consultoria. A análise empre€ndida pela COES teve como objetjvo ãvaliãr o periodo compreendido entre janearo a m aio de 2022.

2.4.2- METODOTOGTA

a metodologiã ãdotãda pela SÊS'Go parà apurêção de dâdos é o sistemà de custeio por absorção, que é derivado da aplicação dos princípios de
contãb1lidade e consiste nâ êpropriação de todos os custos de prodúção âor bens elaborados. Esta apropríâção podê ser compreêndidâ pelo Plâno de Contâs e
Estrutura de Centros de Custo de mãnelra verticalizada, a fim de qu€ s€ possâ identificar e detalhar as ocoírências das despesas, coníorme complexidãde da estruturã
da Unidade e/ou necessidade de questionaíhento dos dãdos d€ custo.

2.4.3. ANÁLtSE DOS CUSTOS

https://sei.go.gov.b./sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore-visualizar&id_documento=39525489&infra_siste...5/10
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Os dãdos parô estâ análise foram extraídos do s:F,tema KPIH (Key Peúomonce lndicotors Íot Health,l, âlimentâdos pela OrganizeÉo Sociâl de Saúde

|BGC, retativo ãos custos do Hospital Éstadualde ltumbiara, referentes âo período dêjâneiro/2022 a m.io de 2022, sob a consultoria da equipe PIANISA

Considerando e metodologia utiliradâ e cálculos reâlirâdos para a projeção de âtendimentos, o cu§têio mên5elêstinâdo pârà ê operacíonaliração da

unidade pode serobservado na tabela 1:

Tabêlal

KPII
Evgluçôo da rceaita a eutlot {clr Écur3os Çxtaíno3}

Fúte: l<Pl11/PlaNlla.

De acoído com a evolução de íêceita e custos referente ao período dê:lpreciaÉo, analisãndo deforma mênsal, observa-se que â unidade mantém um

8a§to mensal que não apresentâ vâriação 5i8nificãtive, A receita não defure dos valores do ContÍãto de Gêstão.

Rêlatório de Composição e Evolução de Custos

T.rbelu 2

KP!T
Relató.io dê composiÉo/evol!ção dê custos

t/ro22 6,2322 - s.h o.p.Brçio c@ R*o@. Ên 'rc.

Custos Fixos

Ma!.m6 ó. Cêísum asd

Custos Variàvêis

A análise verifica que não houve vâriação relevaote nâ evoluçào dos curto5 fixos. Os custos variáveis não apresentou vãrieção relevante. Nos Custo§

fixos, observamos que a porcentagem de custo maior é refuíente à PrestaÉo de seruiço e Pessoal Não Médico, quê corre§pondem a 44,88% do total dê 8àstos Os

Custos com Pessoal Médico êstá apeoas no grupo d€ contas dos cu§tos veriáveis sendo o maiorgasto no período com 33,31%.

O custo total com pessoal médico e não médico não ultrãpâssâ o pêrcêntual definido no Contrâto dê Gestão estabelecido como limitê pâra esse tipo

o gíáfico l demonstrâm a distribuição dos vâlores de acordo com o percêntual dos cêntros de custos na tâbela 2.

Gráfco t

Cuío3 v.rüÍeb- 41,5lt{
Custo5 Íixo§- 58,49%

XPIHIPTANISA

Foi observado que em todas ãs contas apontadas no relatório de evolução de custos fixos e varaáveis não houve variação relevànte do vêlor dos

custos torâis seqúencialm€ntê no período analisado. Sendo o total de cu§tos ficândo 58,49% com o§ custos fi)(os e 41,51% com custos vãrávêi5

Rel.tório dê Dêmonír.ção do Cuío unhá.io ôo l{ível de ocupação

https://s€i.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id-documento=39525489&inÍÍa-siste
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0êm..1.!ti, óô.u.lo únÍirE êh rêr.çiô m nnêl d.
horrúrÉtr.dwr d. numôilõ sio lt rco. í12122 62022 cu.ro lor.l @h x.ttiLd. cm hrmório. -

Relatório d€ Rankiírs de Custos por Centro de Custo

Relatorio de íanking de custos por centro

Relatório de de custos cêntro
íolpn l É.r.dr.r d. nudà§r. §aô Ís.G í23?2 . 92022 , !.6. Érl 

'lu

Notã-se que os leitos dã Unidade de internação com estjmativa de 85% de ocupação obteve variações nas competências, õpresentãndo umâ TOH

bârxâ nos centros de custos, conforme se observâ nã média do período, gerando custos unitários êlevãdos êm todo o perÍodo anelisâdo, A UTI covid sem estrmativa,
obteve uma média de 0,15% delOH apresentando médiâ do período dê RS 76.045,83 dê cLrsto unitário. A quantrdade de leitos dâs enfermârias no sistema difere do
Contrato de Gestâo. Os leitos da UTlestão em conformidãde.

As primeirâs e segundãs posições variaram de acordo com o mê5 analisado dentro do período, â unidâde de pronto soaorro e UÍl adulto ocupam
essa5 posiçôes com e sem rateio, Os centros produtjvos ficâm bêm colocôdos devido âo íecebimênto dos custos rateados.

KPII

No Rêlatório do Ranking dos dez mãis relevãntes, verificà-se que o Centro Cirúr8ico com ê sêm rateio lidera na primeira posaçào €m todo o período
observo!-se, que o mês dê mãio/22 corno amostragêm em valores rateêdos, a onerosidede do pronto socorro se deu pelos rateios recebidos,

Rêlâtório dê dêÍnoírtÉção de custo unitário dos §erviços auxiliarês

8o.otur t.r.du.r dê nú!rÉ6.. §iô x.M. ri2422 . 5,1022 - aôm v.rôr.. nr...rô. - cm A..uÍer tíêrc
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1821.3 2a 17e5r296 2t
6.251.62r í9 6.tl5.an,r2

6;?oZ?

-!,23
211212.8 -ra, 3aa r3 -a*616.3€

2Zt 84111

313 619 1g 133 10.
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No relatóÍio de demonstração de custo unitário dos serviços auxiliares, os seNiços incluidos para este hospitalsão: manutenção prediâ|, mânutenção

de êquipamentos, recêpção, lavanderia e roupâria, higiênização e limpeza, segurançá, serviço de nutrição e dietética para o paciente e pãrã o funcaonário.

Para o cálculo de manute.ção predial e mânutcnéo dc cquiparhcnlos somam-se os ilcns de custos mais o valor do ccntÍo dc custo;

Parâ o cálculo de Íccepção os dados sâo obtidos âtravés dos valorcs de acolhimento € Íecepçãoi

Parâ o cálculo de lavand€ria € rouparia multiplica-s€ o quilo de roupa pelo cuslo uúnirio;
PaÍa o cálculo de higienizaçào e limpeza e râmbém do sen'iço de segurança multiplica-s€ o Ínetío quadrado dâ fuea p€lo custo unilírio:
Para úlculo do serviço de nutriçâo e dietética do paciente e do funcio irio somÂ-se o valor do total de refeições servidâs no periodo de 24h. Obsen'sção: Esla

Unidâde nào teÍD serviço de Nuhição e Dieteticâ pãrà ânalise de custos.

FçLtô.io dô O.Ínontt Éo do Cltto U.iltri.ô do§ §.wi9o§ aurili..ê!

KPIH/PANI'A

O Rêletóío de Custo Uíltário dos SeÍviços Auxillarcs A Manutenção de êquipãmentos obteve o mãior rusto totãl mensâl/média. A análise do serviço

de ôutrição e dietéticà para pecientes e funcioôários foifeita em separado o cüsto mensal, pois no (PlH-PLANISA o serviço é quanbficado por quântidadês diárias de

refêiçôes por paciente e por funcionáíio. Obseryamos àindâ ôo d€corÍer das competêndes em análisê, que o custo dà diáriã e mênsâl do Serviço de Nuúição e

Dieteticâ pouco drferem parã peciente e funcionário.

Glólico 3

O Benchmãrk demonstra a composição de custos distribuídos por tipo de centro dê custo, Dentíe os serviços pr€stãdos na unidade, os produtivos

abàrcaram 60,9% do total de 100%. Serviços Auxiliares segue com 29,7%. V€rificamos que o serviço produttvo é o mais dispendroso s€ comparado ãos demars,

justifi.ando a âssistência ao pãciente como a principâl fonte de despesa na unidâde.

2.S. Tránspeí€ncia da OSS

A GAOS também é rêsponsávelpor moôitoraras publicações efetuêdas por cada Orgenizâçào Socialde Saúde - OSS no PortâIOSS Transparênciã/SES.

Em 2016, iniciáram-se esrudos pâr. identificar as exiSências legais quanto à tÍàn§parência das entjdades privãdas sem fins lucrativos, que r€cebem

recursos públicos para realização dê âções de inteíesse público, no Estado de Goiás. Assim, con§iderolr-se a necessidàde dã construção de uma metodolo8iâ que

orientasse as or8ànizações sociãis e seus óÍgãos supervisores sobre as leis que se íêferem à trãnspãíência pública e tobre como suâs píevisões seriaÍn cobrãdas para

efeito de avatiaçáo. Dessâ forma, a metodologia foi criãda considêíando não apenãs ã lei de acesso à informâção, mas ainda as resoluções e recomendaçôes do Íribunal

dê contas do Estado de Goiás.

por determinação legat, todos os órgãos e €ntidades da administração direta e indl.eta do Poder Executivo, os demais Poderes, bem como 05 TribLrnais

de Contas, o Miniíério público e âs êntidades pÍivedas sem fins lucranvos, que recebem recursos públicos, devem disponibilizâr em seus sites inÍoímações poí eles

produridas €/ou custodiadâs, de íorma a garantrr o direito conshtucional de a€esso à informàção.

https://sei.go.gov.brlsei/controladorphp?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore-visualizar&id-documento=39525489&inÍra-siste...8/'10

§.r,§o d. l!,lrç&. Ô€!á<. P*'..r.



2711012022 16.26 SEI/GOVERNADORIA - 000033250931 - Relatório COMACG

Nêsse sen$do, a Controlãdoriâ Gerâi do Estâdo customizou, pãdronizou e êstabeleceu um formato de página de ãcesso à informação comum a todas
ãs organizaçôes sociais e órgãos supervisores pàrâ o alcance da transparência plena.

Em cumprimento ao estabelecido, a Controladoria Geral do Estado vem rêalirando ãvaliação dos síhos de acesso à lnformaÉo dâs or8ãnizãções
Sociãis OSS que possueíi Contrato de Gestão com o Estâdo ê dos seus respe€tivos Ór8ãos Supervisores, referente a cadâ Contrâto de Gêstão. Os resultados dat
referidâs ãvaliaçôês são €ncaminhados às OSS contendo as orientaçõês de melhoria a serem realizadas tanto no sítio do Ór8ão Supe.visor como no sítio dã Organizãção

socrà1, de Íormâ â que cada Contrato de Gestão êsteia apto ã âlcãnçàr a pontuação máxima no ciclo de avaliação.

T€ndo em vista qu€, a Organizáç5o social de 5aúde - OSS, instrtuto Srasileiro de Gestão Compartilhãda - 186C, a qualgerencia o Hospital Êstaduãlde
Itumbiaía São Marcos, foi notificada atravé5 do Processo Administrativo 202111867000909 solicitando píovidências quanto a publicâção dê dados ãinda ôusentes e a

retificar informãções êm desacordo ã 2o Metodologiâ da Contíoladoria Geraldo Estado de Goiás - CGÊ, e do processo 202100010001027 que encaminhou o resultado
final dã ãvaliação da página de acesso à informação do contrâtãnte/contrãtada e o rânkin8 gerâl do Índicê de TranspaÍência, e determinou pmzo para quê as âs

Íetifi cações fossem reâlizãdâs.

3, CONCLUSAO

Como explanãdo em linhãs retro, cãdâ coordenâção proced€u pelã avaliação dos dados referentes ô suâ compêtência de monitoramento e

fiscêlizâção, eíritindo pârecer técnico especifico d€ sua área, do período constante do relatóÍio, o qual foi colacionãdo em uír único documento, que tem, também,
como objetivo, apontar aspectos para a melhoíiã do d€sempenho dã Organização Social quãnto ão Serenciãmênto dâ Unidâde Hospitalãr avaliada.

A COMFIC procedeu análise do Relatório de Execução encaminhàdo via Oficio ne 264/2022 - IAGC (v.000033200432), e valida ãs informãções
reíeíente a metas de Produção nele contidàs. Constata que a unidãde não cumpriu ãs metas contratuâlizadas dos lndicadores de Paodução, assim como ôs metàs dos

lndicêdores de Desêmpenho, conforme estabelecidas no Contrato de Gestão ne 33/2022 - SÊS, para o período em ãnálise de 01 de janeiro a 19 de abril de 2022.

A Coordenação de Qualadade e Segurança Hospitalar (COQSH), pontua que tem àcompanhãdo 106neiramente, os relatórios que são encâminhados
pelas OSS, ânalisando e validãndo ãs informaçó€s aprêsentadas. Dêstâcãmos que há uma necêssidade de melhoria na entrê8a dos rêlatórios solicitados, visto que â

Unrdade não cJmpnu com o que'o.a acoÍdado em reJnião.

Rememora se que os pedidos encontram rêspaldo no próprio Contrato de Gestão n'033/2022 - 5E5/Go, conforme cláusula Segunda das obriSâções e

Responsabilldades do PARCEIRO PRIVADO.

A Coordenãção de Acompânhamento Contábil (CÁC) informâ que â prestâção de contas inserida pelo IBGC, viâ Sistema de PrestaÉo de Contâ§

tconômico Financelro (5lPEF), concernente as despesàs parã o gerênciamento, operãcionâlização e execução dás âçôes e serviços de sãúdê no Hospitãl Estâdual de

Itumbiarã 5ão Mârcos, está sendo reâlizâdà de máneirâ sâtisfâtóriâ. Contudo, para o período eín qúestão, há a necessidadê de a Organização Social preste al8uns

esclarecimêntos acêrca de inconformidades evidênciàdas no 5IPEF-

Posteriormente, após cientficada, a Organização Social terá a oportunidade de encaminhar Oficio, ánexando documentos, para elucidar tãis

A Coordenação de Economia em Saúde (COES) coôclui que o mâio. custo dirêto de unidãde é refêrentê aos custos com Prestãção de Sêrviços. Os

custos totais mantiveram sem variação relevante. Dentro do período analisado o centro de custo "Centro cirúrgico liderou o rãnking dê custos durante todo o período,
No quê se refêre aos seNiços euxiliã.es, o serviço de "Mãnutênção de Equipãmentos" ãbârcou os maioÍes cLrstos.

Quãnto à Trãnsparência dâ lnformáção, â Gêrênciâ d€ Avãliâção de Oíganizâções Sociâis de Saúde - GAOS tem reforçãdo e nohficedo âs OSS

connnuamen!e pela necessidade em se atualirarem os dados exigidos pela Controladorià do Estado de Goiás - CGE €m pârceria com o Tribunal de Contas do Estado
TCE. bem como em manter o histórico dos Contrãtos de Gestão.

Go ANIA Go, aos 14 dias do mês de outubro de 2022

Docurnento assinado elctronicamcnrc porJf,AN CLEITOfiJOSE DE MIRAh-DA, Arrlhtr, cú I7rl0/2022, às 09:.14, conformc Àfl. 2', § 2",III' "b", da Lci
l-01s:010càí 1'8,l,,lo Dcc,cro r'c,tor 201í.

:$ils Docmcnro ãssinado .lcrronicamcnra por wELLINGTON COELHO MOREIRÂ, CooÍdemdor (â), e.o 17110/2022. às 09:51. confomê art. 2", § 2", III, "b", dÀ Lci
l- o]a 2010 c "n l"B.l.doDcLÍ.run'880i2016.

Documento âssinâdo €leÍonicamenre por LUCf,LLA. AALTÀZAR PARAGLÀSSU CÂMARÀ. À li!t1eft l7rl0 2022. às ll:13, confor:re âí. 2". § 2'. III, "b", dâ L€i
l- ola 7010 e an l'B.l.doDccreron"8.808)016.

*Íls Documenro âssinâdô eleironicamente por LIVIA ROBERTA RODRICUES CONCf,ICAO. Coorderdor (r). em I7110/2022, às I I:31, conforme ân. 2', § 2', III. "b"
da Lei 17.039,2010 c aí. 3'B.1. do Decrcro n'8.808/2016.

,eil Documenro âssinado €leronicanl€nte por FR{NCÍNEA SOARES DE CARVÀLIIO, Arâlist!, em l7110/2022, às l4il6, coÍfome aí. 2', § 2",III, "b", dâ Lei
l- 01q 2010 e aí l'B,l,Jônc.rcron"88082nl6.

.ill 
l

Docum. o âssiúdo clctronicmcnlc por CRISTIA-\A DOS REIS SILIA CARVÂI-HO, Coordeo.dor (r). cm l E/10/2012, à I l:50, confoÍme an. 2", § :', IU, b",dá
Lci l7 039 2010 c an. 3'B. I. do Dc.rcto n'8.808 l0l6

..i§ils Documcnrc r5sDado clelroDi.amcntc por Gf,zo TEIXf,IRA. Df, CASTRO JUNIOR Subcoordetrador (.), cm t 9, 10/2022, àLs l 0:29. cotrfoúc an. 2". § 2'. III, 'b". da
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