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PLANO DE TRABALHO

• ENTIDADE

Dados Cadastrais:

Irmandade de Misericórdia do Hospital São José de Itajobi
CNPJ: 49.622.327/0001-94
Endereço: Rua Rio Branco, 251 - Centro- Itajobi/SP -CEP: 15840-000
Telefone: (17) 3546-1913
E-mail: hospitalsaoioseitaiobi@yahoo.corn.br

Dados Bancários:

Banco:001
Agência:2158-X
Conta Corrente (*): 40.015-7
Praça de pagamento: Itajobi
"Conta corrente exclusiva para recebimento do recurso.

Qualificação:

A Irmandade de Misericórdia do Hospital São José de Itajobi atua na área
de assistência médico-hospitalare ambulatória!.

Data da Constituição:

A IMHSJ foi constituída em dezesseisde outubro de 1945.

Diretoria:

Presidente: Umberto Provazi Filho
Vice-presidente: Túlio Bruno Ramos Rocha
Secretário: Paulo Sérgio Sperandio
Tesoureiro: Maurício de Oliveira Motta
Vice-tesoureiro: JúniorSepúlvida

Conselho Fiscal:

Luis Roberto Sperandio
Daniel HenriqueSpoto
Adilson Carlos Bordino
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Histórico da Entidade:

A Irmandade de Misericórdia do Hospital São José foi formada em

dezesseis de outubro de 1945, como uma associação de caridade, conforme

consta no registro de n° 05, folha 03 do livro A na Comarca de Santa Adélia-SP.

Em vinte de maio de 1957, após Assembleia, foi aprovada a primeira alteração

do estatuto social, onde constou que a Irmandade vinha desempenhando o

papel de Santa Casa de Misericórdia, passando a ser denominada de Irmandade

de Misericórdia do Hospital São José de Itajobi. Em dezoito de junho de 1961 a

Instituição foi reconhecida como Filantrópica. Atualmente o atendimento da

Instituição é predominantemente voltado ao Sistema Único de Saúde - SUS,

prestando serviços aos munícipes de Itajobi nas áreas de Clínica Médica, Clínica

Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia e Pediatria, atendimentos ambulatoriais em

Radiologia, Ultrassonografia e Eletrocardiograma, atendimentos de Urgência e

Emergência Básica, além da gestão da Estratégia de Saúde da Família - ESF

do Município de Itajobi. Anualmente são realizados cerca de 600 atendimentos

hospitalares, 6800 atendimentos ambulatoriais, além dos atendimentos de

Atenção Básica. O Hospital de Misericórdia São José de Itajobi - HMSJ preza

por princípios e valores de humanização no atendimento, administração eficiente

dos recursos e prestação de serviços de qualidade com competência técnica e

científica.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA

Área territorial
População
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Da observação dos dados e pirâmide etária observava-se a concentração da

população na idade adulta. Além dos dados conhecidos da execução de contrato já

existente com o município, buscamos conhecer o perfil de morbidade e ocorrência de

internações do município a fim de construir propostas que atendam ás necessidades

assisten ciais do usuários do sistema público de saúde no município
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Em dados oficiais do IBGE 2014, observamos o perfil de morbidade do Município

de Itajobi . Este demonstra a predominância de internações em decorrência de

infecções parasitarias, seguidos por ocorrências relacionadas ao aparelho

digestivo, respiratório e circulatório geniturinário, bem como representativo índice

de morbidade relacionado a causas externas. O conjunto destas informações é

de fundamental importância no planejamento de ações de promoção de saúde

bem como para estabelecer probabilidades de para as portas de urgência e

norteando a necessidade de ações de formação de vínculo, implementação de

ações bu sca ativa de doen ças crôn iças

https://cidades.ibge.gov.far/brasil/sp/itajobi/pesquisa ern 06.04.2019
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Taxa de mortalidade infantil (Unidade óbitos por <™i nasc<do» .i •:.«, i

2003 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ITAJOBi

ITAJOBl NO ESTADO DE SÃO PAULO

1° Marapoama

2" Ribeira

35 MurLitinga do Sul í;,"

4° Fernão " :'

5° Monteiro Lobato • - • • :

2355 Nova Odessa

236° Ribeirão Corrente

237°

238° SáoVtcente VÍ

239° Itaquaquecetuba

NO BRASIL

1" Nova Nazaré -MT

2° Aíaguamha - MT

3° Lafaiete Coutmho - BA

4° Quatro Irmãos -RS

S" Davmópohs -GO

237i3° Lagoão • RS

237?° Mundo Novo -MÍ

2378°

2379° Ribeirão Corrente - SP

São Benio Abade - MG

Histórico de Atividades:

A Irmandade de Misericórdia do Hospital de Itajobi atua na área de

prestação de serviços de saúde no município de Itajobi a mais de 70 (setenta)

anos, e vem desenvolvendo atividades em prol da população como internações,

exames, consultas médicas, conforme dados abaixo corn o histórico dos

atendimentos dos últimos três anos atualmente contamos com 50 leitos :

2017:

Internações: 436

Exames ambulatoriais(Raio X e Ultrassom): 10.130

2018

Internações: 488

Exames ambulatoriais (Raio X e Ultrassom): 9.788

Rua Rio Branco, ns 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
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2019

Internações: 429

Exames ambulatoriais {Raio X e Ultrassom): 8.941

F.s.11.
ITAJOe»

• DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Atendimento de Urgência/Emergência Básica eAmbulatorial.

• IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto do presente Plano de Trabalho refere-se à cooperação no

atendimento de serviços de urgência e emergência básica e realização de

exames de diagnóstico por imagem (raio-x e ultrassom) e seus respectivos

laudos, além de outros procedimentos que se enquadrem nessa modalidade de

atendimento, em tempo integral (24 horas por dia), conforme necessidade,

coopera também o atendimento ambulatória! após as 17 horas, finais de

semana, feriados e ponto facultativo. O serviço será oferecido pelo Hospital de

Misericórdia São José de Itajobi - HMSJ aos 15.212 usuários do município de

Itajobi, de acordo com estimativa populacional do IBGL

(http://www.cidades.ibqe.gov.br/v3/cidades/municipio/35219Q3).

• OBJETIVOGERAL E OBJETIVOESPECÍFICO

Geral:

Oferecer assistência integral em atendimento de urgência e emergência

básica e ambulatorial aos munícipes de todas as idadesde Itajobi.

Específico:

Oferecer dentro dos parâmetros do atendimento em urgência e

emergência básica e ambulatorial, atendimentos com qualidade, humanidade,

agilidade priorizando as necessidades específicas de cada usuário.

Rua Rio Branco, ns 251 [ Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
(17) 3546-1913 - hospitalsaojoseitajobi@yahoo.com.br



^HOSPITAL SÃO JOSÉ
TA J 001 - SR

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Após assinatura do convénio e a partir da data de liberação do recurso.

Término: 31 de Dezembro de 2020.

Observações:

O projeto será realizado em 06 (seis) meses.

O prazo máximo de execução será de seis meses, podendo ser prorrogado.

ITAJOBI

• JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

O Hospital de Misericórdia São José de Itajobi - HMSJ está caracterizado como

uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, e tem o objetivo de

oferecer serviços médicos e hospitalares por meio da iniciativa privada ou pública.

Por ser caracterizado como beneficente (sem fins lucrativos), reserva a maior parte

de sua estrutura para atendimento do Sistema Único de Saúde. Além disso, possui

estrutura e capacidade técnica para gerenciar e operacionalizar serviços de saúde

dentro e fora de sua sede, através da cooperação com a iniciativa privada ou com o

Poder Público.

O HMSJ possui prédio próprio, que compreende consultórios médicos, leitos

para internação, centro cirúrgico e setores administrativos, além de quadro de

pessoal suficiente para operacionalizar a Unidade. O Município de Itajobi por sua

vez, possui prédio próprio com instalações e equipamentos necessários para

funcionamento de um Pronto Atendimento, porém não dispõe de equipe

administrativa e técnica para gerenciar e operacionalizar o referido serviço em

período integral.

Assim, o HMSJ oferece por meio deste Plano de Trabalho, o gerenciamento e

operacionalização dos serviços de urgência e emergência básica e ambulatorial do

Município de Itajobi, em período integral, conforme necessidade, envolvendo a

disponibilização de equipe administrativa e técnica, incluindo médicos plantonistas,

além garantir a capacitacão dos colaboradores e um atendimento de qualidade e

humanizado. O atendimento ambulatorial justifica-se pelo fato que as unidades da

Estratégia de Saúde da Família realizam atendimentos das 07:00 às 17:00 de

Rua Rio Branco, n* 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
(17) 3546-1913 - hospitalsaojoseitaiobi@yahoo.com.br
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segunda a sexta-feira, portanto após esse período, nos ficais de semana, feriados e

ponto facultativo é necessários disponibilizaratendimento ambulatória! aos usuários

que não podem ir até as unidades ESF no horário de atendimento. Em

contrapartida, o Município de Itajobi oferece um recurso financeiro que será

destinado a auxiliar no custeio das referidas atividades, bem como na melhoria da

estrutura do Hospital, na capacitação dos colaboradores e na qualificação do

atendimento.

Ftfc
nv

. METODOLOGIA

Os atendimentos serão realizados em acordo com as normas e rotinas da

urgência e emergência, obedecendo aos códigos de conduta de todas as

especialidades em saúde envolvidas no atendimento (médicos, enfermagem e

demais profissionais), seguindo os protocolos de classificação de riscos.

. ATIVIDADES PROPOSTAS

Os atendimentos realizados são de acordo com a demanda, portanto as

atividades desenvolvidas serão de acordo com a necessidade individual de cada

usuário.

. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Por se tratar de demanda espontânea, as atividades são realizadas de acordo

com o fluxodos usuários.

UNIDADE DE A SER GERENCIADA

Nome:
PRONTO SOCORRO MUNICIPAL DR ADIE JATENE

Nome Empresarial:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOB! SP

Logradouro:

RUA SAIO FARHAT

Complemento:

Tipo Estabelecimento:

PRONTO SOCORRO GERAL

Número Alvará:

352190301-861-000001-1-6

Bairro: CEP:
CENTRO 15H40000
Sub Tipo Estabelecimento: Gestão:

MUNICIPAL

Órgão Expedidor:

SMS

CNES: CNPJ:

7965672

CPF: Personalidade:

JURÍDICA

Número: Telefone:

115

Município: UF:
ITAJOBI - IBGE - 352190 SP

Dependência:

MANTIDA

Data Expedição:

12/11/2015

I Rua Rio Branco, r>e 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000 gg
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Horário de Funcionamento:

Se<'iipre aberto
FIS.J/L
ITAJOBI

Critérios de pontuação referentes à consistência e coerência do Projeto:

COERÊNCIA E CONSISTÊNCIA DO PROJETO
ITEM

QUANTO ÀS
ATIVIDADES

QUANTO AS
ESTRATÉGIA

S

SUBITEM
N3o são suficientes para atingir os resultados propostos
Quando a proposta não descrever de forrna técnica e consistente
com as políticas de saúde contempfadas nas legislações especificas
e de acordo com as peculiaridades da Unidade de Saúde.
SSo parcialmente suficientes para atingir os resultados propostos
Quando a proposta descrever de íorma lócnica e consistente com as
políticas de saúde contempladas nas legislações especificas, mas
não levar em consideração as peculiaridades da Unidade de Saúdo.
São integralmente suficientes para atingir os resultados propostos
Quando a proposta descrever de forrna técnica e consistente com as
políticas de saúde contempladas nas legislação especificas e de
acordo com as peculiaridades da Unidade de Saúde
N3a são suficientes para viabilizar os resultados propostos
Estratégia diverge das políticas de saúde preconizadas peias
lecitsiacOos especificas
São parcialmente suficientes paia viabilizar o-í ro&uitados propostos
Estratégia não contempla todas as políticas de saúde preconizadas
pelas leqisfaçõcs específicas.
São integralmente suficientes para viabilizar os resultados pi opostos

Estratégia contempla todas as políticas de saúde preconizadas pelas
legislações especificas

PONTOS

0

05

10

0

05

10

Critérios de pontuação à metodologia de implantação e gestão:

METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO
{TEM

Estratégia de soteç.ao de profissionais
considerando requisitos gerais e
atribuições de cada função visando
garantir 3 prestação ao usuário do
atendimento personalizado, realizado por
profissionais qualificados o c.orn perfil
adequado.

Estratégia utilizada pni.i n /nliaçao de
decomponho, visando tanto uma
adequado gestão do pessoas quanto urn
adequado desenvolvimento das
aiividades.

Estratégia utilizada para melhoria
continua dos recursos humanos

Apresentação do CEBAS SAÚDE

SUBITEM

Não são suficientes par;i adequado
desenvolvimento dos piO|BIOi

São parcialmente suficientes para
adequado desenvolvimento dos proietos

São integralmente suficientes para
adequado desenvolvimento dos orojetos

Não são suficientes para adequado
desenvolvimento dos projetos

São parcialmente suficientes pare
adequado desenvolvimento dos projetos

São integralmente suficientes para
adequado desenvolvimento dos projetos
N8o são suficientes para adequado
desenvolvimento dos prrjjotos
São parcialmente suficientes para
adequado desenvolvimento dos projotos
SSo integralmente suficientes para
adequado desenvolvimento dos projotos
Não possui C£13AS SAÚDE
Possui CLBAS SAÚDE

PONTOS

0

Ob

20

0

05

20

0

05

10

0
10

Rua Rio Branco, n^ 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
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Critérios de pontuação referente

ITAJí

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS
ITEM

Apresenta cronograma incompatível com as atívidades propostas para Unidade de
Saúde

PONTOS

Apresenta cronograma compatível com as atrvidades propostas para Unidade do Saúde 05
Apresenta cronograma compatível com as atívidades propostas para Unidade de Saúde
especificando fases, resultados, produtos e meses.

10

Critérios de pontuação referentes a experiência da equipe técnica da Organização

Social:

Equipe técnica de gestão do contrato

Não apresenta nenhum profissional com experiência comprovada em gestão de serviços

de serviços de saúde.

Apresenta 1 profissionais com experiência comprovada em gestão de serviços de saúde

Apresenta 2 profissionais com experiência comprovada em gestão de serviços de saúde

Apresenta 3 profissionais com experiência comprovada em gestão de serviços de saúde

Pontos

0

6

8

H)

Pontuação total para Proposta de programa de trabalho :100 pontos

META

III
02

(l í

nl

U5

(K,

07

(J*

;, ,

."

II

i:
n

Media Procedimentos Realizados

AVALIAÇÃO ANTROPOMETRICA

COLETADE MATERIAL P/ EXAME LABORATORIAL

ELETROCARDIOGRAMA
GLICEMIA CAPILAR

U: . l A Ai rpÃCÍÍ NII i.UUAhODETUBI-KCUI USE (TRAT AMI N TO SUPER

CONSULTAMÊDICA EM SAÚDE DO TRABALHADOR
CONSULTAMEDICAEM ATENÇÃO BÁSICA

ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA)

ATENDIMENTO DE URGÊNCIA EM ATENÇÃO BÁSICA

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM ATENÇÃO BÁSICA (POR PACIENTE)

AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL

CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO
INALAÇÃO ' NEBULIZACAO

Mês

380

100%

80

90

100%

!00%

2.000

1.815

100%

1 500

1800

100%

100%

Rua Rio Branco, n* 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
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1
15

KJ

17

IH

19

?o

• i

OX1GENOTERAPIA

RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS BÁSICAS (POR PACIENTE)

CURATIVO GRAU II Cl OU S/ DEBRIDAMENTO

CURATIVO GRAU 1 C/ OU S/ DEBRIDAMENTO

EXCISAO E/OU SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESÕES/ FERIMENTOS

RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DA CAVIDADE AUDITIVA E NASAL

RETIRADA DL CUKPO ES 1 RANHO DE UUV1DO/FARINGE/LARINGE/NARIZ

UNIDADE DE REMUNERAÇÃO P/DESLOCAMENTO DE PACIENTE POR TRANSP

Total

100%

12

100%

100%

100%

100%

100%

500

X.2S7

ITAJOBí

METAS QUANTITATIVAS

PRONTO ATENDIMENTO

ITEM

1-

2-

3-

4-

5-

Descrição

Alendimento Médico err
Cl í nica Médica em Umdadede
Pronto Atendi mento

Diag n óstico por Rad iotogia

Diagnóstico por
Elctrocardiografia
Administração de
Medicamentos
Outros Procedimentos Méd icos
e de Enfermagem.

Metafísica
Estimada/

mês

2.000

1 00°

50

700

500

Mês

1

X

X

x

x

x

2

X

X

x

x

x

3

X

x

x

x

x

4

X

X

x

x

x

5

X

X

x

x

x

6

X

X

X

x

x

7

X

x

x

x

x

8

X

x

x

x

x

9

X

x

x

x

x

10

x

x

x

x

x

11

x

x

x

x

x

12

x

x

x

x

x

Faixa de Desempenho Metas Qualitativas

Menor que 85%

85% ou mais

Percentual do total de
Destinados ao Desempenho

Recursos

Revisão do valor

Manter o valor

METAS QUALITATIVAS:

ÍTFM
1

2

DESCRIÇÃO DA META
Implantação d e serviço pesquisa d e sã ti f a cão
na unidade referida;

Irnpl.-intnçáo de Progr;im;i de Educação
continuada para todos os serviuores
lotados n a unidade referida;

Por meio de atividades de EP, reali2ação de
reuniõesdecoordenaçaoeentre equipe a lim
de padronizar processose interligar assistência
co m a rede municipal.

1

X

X

i
x

x

x

J

x

x

x

4

X

X

x

b

X

x

x

u

x

x

x

l

x

x

x

8

x

X

X

9

X

y

x

10

x

x

x

11

x

x

x

12

X

X

X

Rua Rio Branco, n2 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
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4

5

6.

7.

8

Implantação de protocolos de assistência a
saúde e rot inas.
M.mt i - : iTTiãíizada i íntormações : i
profissionais para registro sistemático no
CNES

Todo o trabalho desenvolvido deverá ser
repassado à secretana municipal desaude em
relatórios com dados quantitativos e
qualitativos, a fim de favorecer o
acompanhamento.

Articulação em rede com os demais serviços de
saúde, apoiado p ela g estãu municipal
Articulação com atenção básica c hospital
referência e contra refeicncia

X

X

X

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

v

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x 1 x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

MONITORAMENTODE METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

A implantação de sistema de informação que permita a leitura de dados

sistematizados de modo a organizar o sistema e articular com a rede de assistência

municipal é de fundamental importância. A presença de um Gestor do Cuidado em

parceria direta com o Apoio Institucional, profissional da Equipe do Hospital São José

que interaja com a Gestão Municipal, assegura a melhora significativa nos fluxos de

contrareferéncia e de análise dos indicadores, corrigindo paulatinamente hospital são

José entraves e dificuldades na evoluçãoda assistência.

O Sistema de Informação disponibilizado pela prefeitura e Hospital, além de

organizar o sistema de atendimento, oferece monitoramento das atividades em tempo

real e por meio de relatórios estatísticos que apoiam a gestão na tomada de decisões.

MENSALMENTE, a apresentação dos relatórios gerenciais deverão ser

compartilhados com as equipes gestoras de modo, para que cientes do Plano de

Trabalho apresentado, possam evidencias possíveis desvios da programação

apresentada e propor medidas corretivas para o alcance das metas.

DEVE SER DO CONHECIMENTO DE TODOS OS ENVOLVIDOS na

presente proposta e durante a execução das ações os critérios e metas propostas para

o bom andamento do projeto.

Para monitoramento dos indicadores de desempenho, o hospital São José adota,

incluindo as diretrizes da Politica de Humanização e com foco na Satisfação do

Usuário, o Ciclo PDCA, conforme figura abaixo:

ITAQB
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A avaliação de Desempenho Institucional será realizada em relação às metas

físicas e quantitativas (conforme Termo de Referência e seus anexos técnicos).

Tal avaliação objetiva classificar o Hospital são José de acordo com os itens

propostos no projeto. A avaliação de qualificação será feita de acordo com a análise do

cumprimento das metas, conforme o estabelecido nas faixas de desempenho

discriminadasnoTermo de Referènciae seusanexostécnicos.

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO E DESEMPENHO

Ia

AÇÀO

Elaborar revisar e implantar, de
acordo com as Diretrizes do Ministério
da Sjaude e Secretaria Municipal de
Saúde, junto as equipes das Unidades
de Pfonlo Atendimento, os protocolos
conforme cronograma - Termo Inicial
Mês l
Enfermagem e Pró cedi m e tilo
Operacional Padrão
AccJhimenio e Classificação de Risco
Jrqéncia e Emergência

Referência e Conira-Referéncia
para a Atenção Básica

INDICADOR

Prnlocolos
ela bo rã d os/r e vi 3 a dos' impl ant
ados no período, conforme
cronogsama ' Protocolos com
>rovisSo do
mpInniaçSo/revisíio rio
mesmo período, multiplicadc
por 100

META

E labora ca
0 i
Revisão o
mplanUç

3o Oe
100% dos
MOlocolo;

conforme
cronogra
ma pré
estabeleci
do

1'ÍIRiOOiarjA

DE

Mensal
Este indicador
será avaliado
nos primeiros
03 (três.
meses .
período de

elaboração;
evisao e
rn pia n tacão
dos protocolos
e apôs sers
subsliluido
polo indicador
2

Em caso de
alraso na
m pi anta ç ao

conformo
cronograma a

U .. l . l 0

;era validada
10 indicador

PONTUAÇÃO

Protocolos
apresentados.
conforme
cronograma = 40
lontos;
Votocolos n3o
apresentados.
conforme
cronogiarna - 0
lonlo
Observação No
caso de n3o
apresentação dos
>rotocoios no
mzo
;stabeieoao pelo
:ronograma. o
mesmo será
cavaliado no mês

subsequente.
;aOendo nova
)enalidade em
;aso da não
ipresentaçào

FONTE DE
INFORMAÇÃO

Aprese n tacão
de protocolos.

RESULTADO

POSSIV
EL
40

OBTID
3

Rua Rio Branco, n^ 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
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N°

Ib

N

I.C

N°

Id

ACÀO

ncentivar o uso cofteto do;
Protocolos irn pi amado s. visando c
onsUinttj iipfimoiamento dO!

ícoeb e t,e'\'icos ofertada

INDICADOR

Aj>reseritaçao de
relatório de
monitor a mento e gestão
das açôes previstas nos
protocolos e (HHÍJS Me
atendimento

META PERIODICIDADE

4onilur.in.t-T! ulen-..il
e revisãc Este indicado

ontiruia de serè avadadc
00% Jos apôs os primeiro!
niii- • hjr, e B (três! 'nese-

unos pei k*do de

AI, AO

mplantar em rio máximo
StswriLa) dias. e manter alívo

Sistema de Avaliação doa Usuários
0

Obs Mo período de implantação serái
ror i siderada a pontuação máxima.

AÇÃO

ncenlivai e Monitoiar ,is .ilividades
Educação Permarierile paia

:.
i

ip n mor a inaniu e qualificação dos
profissionais que atuam nas Unidades
Je Pronto Atendimento

INDICADOR

Amostra de no mlnirm
0% dos usuário

atendidos no período
Total de usuário
atendidos no mesm
>er iodo . mulli pltcad
ror 100,

META

»75.0i% dos
jsuílnos
pesquisados
-om avaliação
satisfatória
;e»celenle.
Mimo e bom)

INDICADOR Mf . lA

3 temas ao mês.

PERIODICIDA
DE

Mensal

PONTUAÇÃO FONTE DE
INFORMAÇÃO

°ipr e sen 1 ou Apresentação
elalófio lê protocolos e
Alimente elalúnos de
- 40 pontos Tioniloi amónio
Jflo apresentou = • gestão
J ponlc

PONTUAÇÃO

75.01% ou mais
bom ótimo e
íxceteniel = 2C

«,01-76.00% (bom
Mimo e excelente "
1 5 pontos
)0.00% ou menos
,born otimo e
BxcBlenle) = C
XKIlO.

PERIODICID
ADE

Mensal !

PONTUAÇÃO

ou mais temas = 2C
ontos.

FONTE DE
NFORMAÇÃ

o

\mosltas e
abulaçâo
3as mesmas
MÓI 10% de
otai dos
alendimenlOb

FONTE DE
NFORMAÇÃ

O
Relação dos
cursos e
capaataçOes

• • i :
com as
especiivas
islãs de
>resenta ou
certificados

. .. • • •

RESULTADO

T3SSIV
EL
0

OBTID
0

KI-SULIA l íU

POSSIV
EL

20

OBTID
U

Kb lJ.JL IAHU
•osbiv

EL
20

OBTID
0

N*

t

N*

1 i

AÇÃO

Sauntir a resolutmdade Uiis açôes e
erviços de saúde ofertados nas

Jnidades de Pronto Atendimento, a
ar til do moniloiariienlo do número de
asos transferidos para serviços de

naior cuitiplexidadc

AÇÃO

Garantir a resoluiividade das ac&es e
serviços de sauiJe oleitatíos nas
Unidades de Pronto Atendimento . a
i.irlir Uo monitor a men Io do número de
jasos ern observação 24 tiorus

AÇÃO

Transmiti) as informações
epKJemiotógicas e de produção, por
neio dos Sistemas de Informação
mra as Divisões de v. ; •
ipidemiolóçjicti e Controle de Doeria»
i de Geredcuriiento e Conuoh» de
if.-itrjs da Secretaria Municipal de
iJucle ou a quem esta indicai de
acordo com cale r ida no estabelecido
ibjelrvando a liansmissao de dados
k s demais esferas de governo, assim
»mo, garantir o cumprimento da LC
141 de 13/01/2012 sobre a Prestação

INDICADOH

Numero de pacientes
ransfendos. divididos pelo
número de pacientes ern
observação rio mesmo
período multiplicado por
100

INDICADOR

Numere de pucHinles IMI
oUsH<vaçãi> 24 huras
divididos pelo número toklf
pacientes em observação no
itesmo período, mulliplicjdo

por 1CX)

INDICADOR

Fechamentos liansmituJos
no pi azo no período
jivnjidos oe 10 lotai de
iiijMFiit-íilos com previsão
Jtí transmissão rio rnesr™
jeriodo. multiplicado por IIXJ

f,' l IA

100%

META

META

100%

PERIODICIDA
DE

Mensal

PERIODICIDA
DE

Mensal

PERIODICIDA
DE

Mensal

PONTUAÇÃO

100%

PONTUAÇÃO

100%

PONTUAÇÃO

das
nfo r mações
lansmitidas nc
)ra/o - 25 pontos
í 9 9Í)0:. ou menoa
Já s inlormaçdes
ransmihOas no
íra^o = 0 ponto

FONTE DE
NFORMAÇÃ,

O

SCNtS.
"- .' :..
unctontnos
Jtivos por
Mtegorifl

FONTE DE
NFORMAÇÃ

O

SCNES
Relator n de
uncionarios
ativos por

FONTE DE
MFORMÃÇÁ

O

Protocolo de
r an si missão
das

1 • .. .
mi meio
elelrõnico ou
outros meios

RESULTADO

'OSSÍV
EL

25

100%

OBTID
O

RESULTADO

POSSfV
EL

25
100%

OBTID
O

RESULTADO

»ossK
EL

.

OBTID
O
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N'

h

N1

NB

A C AO

,• • ! . ; • • i _
jrofiiiionais (Médicos. Enfermei! o;,
JtinliMas 8 oulros
3rufit.sio(iais) previstos tio Programe
de Trabalho

AÇAO

IMll , . l

XoflSSIOnarS (OMllOS ',."1 M tal "'

wevislos no Programa de Trabalho

AÇAO

3arantir o pagamento Oos itens de
:onsumo previstos no Programa de
Trabalho

INDICADOR

Equilíbrio dos custos arreios
IXOS

INDICADOR

Equilíbrio dos cuslos iJirolos

i x OS

INDICADOR

equilíbrio Oos custos direlos
j.ir .ivuii

Ml TA

too1»*

META

100%

META

CF mnniciDA
DE

Meiiifll

PERIODICIDA
DE

1 '• .

PERIODICIDA
DE

Mensal

I<OMUA(,AO

100% da melo =
$0 pontos
90,01% - 99.99%
- 30 pontos
90.00% oj menos
= 0 ponto

PONTUAÇÃO

100% lia mula =
iO pontos
90.01% - 99,99%
* 30 ponto»
30.00% ou menos
- 0 ponto

PONTUAÇÃO

BOponios
JO.01% - 99.99%
- 30 ponlos
W.00% ou menos
= 0 ponto

FONTE DE
INFORMAÇÃO

Tabela dí
'reslaçfto Se
pontas

FONTE DE
INFORMAÇÃO

Tabela de
Gestação de
íonla»

FONTE DE
INFORMAÇÃO

Apresentação
ta
ximprovantes

jriginais da

Mn sumo
DM

RESULTADO

POSSIV
H

60

OBTIO
O

RESULTADO
POSSIV
EL

60

OBTIO

0

RESULTADO
POSSlV
= L

SÓ

OBTID
n

f.

k

f

AÇAO

Apresentar os comprovantes de

ecolhimento dos impostos (PIS,

NSS. CSLL IR. COXINS. ISS]
elerentes aos conlratoi de [ireslaçSc

de serviços no respectivo mês de

vencimento vislo (ralai -se da
1

AÇAO

\preseniar os docurnenlos que

compõem a Prestação Oe Contas no
iinío de lê r n ima do. coiiloirns previsto

INDICADOR

Júniero de ouias de

ecolhimento de impostos
Jevidiimenle pagas no

lerlodo. dividido pelas
juiaa devidas com

vecimentos no mesmo

período

META

Garantir

100% aos
>ag amemos

de impostor
devidos nc
vencimenlo

NDICÁDOR

Apicsenla^Ao Oos
documenios que compõem a
'i«sl(ii;ão Ue Contas ale a

dia 20 do mês suosequonle
jo reali^iuju

META

Apresem»

ÇÍO 'IO

xa^o

PERiODICIDA
DE

PERIODICIDA
DE

Mensal

PONTUAÇÃO

Cumptiu 100% da
nela = 60 pontos
Cumpnu
inicialmente ~ iC
tontos
4ào Cumpru - C
ponto

PONTUAÇÃO

Cumpriu praío =

iO ponlos Não
-urnpriu - t

jonlo

FONTE DE

INFORMAÇÃO

Apresentação

Mf
LOmpiovanles
arigirwis de
pagamento

FONTE DE:
NFORMAÇAO

frolocolo Oi
• ' 11, jo de

Contas

lotai de ponlos previstos nas ações : a a i >

kKSULIA lH)

'US3IV

1
60

OBTID
0

HF:SU1 IAI»(i

POSSlV
= L

495

Midi)

0

- GESTÃO

N"

2 a

A (..AU

Garaniii d gestão administrativa e da

supeivisflo Oos serviços p) es lados
utilizando mecanismos de qualificação
e quantificação

IM1IÍ AIJUR

. :

dos sei v>ços objelo de
Contraio de Geslfio

Ml IA PER1ODICIDA
OE

Man.siil

PONTUAÇÃO

100% ou mais -
20 ponlos
M,01% - 99.9E
% * 1 5 pontos
iO.01% - 89.99%
« 10 pontos
JO.00% ou rncrios
= 0 ponto

FONTE DE
INFORMAÇÃO

Apiesentaçâo
de Relatórios de
Supervisão

RESULTADO
POSSlV
EL

20

OBTID
O

ITAJOBI
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N°

2 c

N"

2d

Xviiliar o desempenho das. ruelas
ano;, "jjrv.rillualizatías

5'Stema que aumenta o SUS

ACÃO

,i ' ' o cumprimento 'ia LC 141 de
1j;U1í20l2. IranstTiiKiHlo iodas as
n lorm açce H neces serias pai a
jrjsaivei:, prestações de contas
utilizando mecmiismus conforme
estabelecidos em protocolos de
normas e rotinas ou de acordo com os
sistemas de mformiições

AÇAO

3araotii a alualizaçSo constante de
^adaslio Nacional de
ssiaoeleciinentos de Saúde - CNES
eali/ando mensalmente a
i :er j',. jt-> r K L. -.r,,.-, e exclusões

5oma do lotai da pio<Ju(;to
Balizada - itens 2 2. 2.3 e

2 4 na período, dividida pelo
olal piodu í̂to piicluada 'io
tiesno período, multiplicada
joi 100.
Resiiiidr a soma dos 03
três) percentuais o b li doa

anteriormente, dividir poi
lês. resultando no média, a
qual deverá ser utilizada
;arj localizar o percenlua
correspondente ao resultado
aura l

INDICADOR

olal de solicitações de
"formações atendidas no
período, dmilidu pelo total de
scliciiações tíe mlomaçõeH
e.iltíadas (oimalmenle no

mesmo |>erlodo. multiplicado
io' 100

INDICADOR

Númeto de escnlils gerais
dos. serviços de saúde ni,
período/^ ichíi dos
^rolissionais no CNES nc
iie sino Der iodo

:,,-
TI et as
15 iças
j,ii..|u.i<i,r.

META

100%

META

100%

Mensal

PERIODICIDA
DE

Mensal

PERIODICIDA
DE

Mensal

00% ou mais -
iQ pontos
30.01% - 99.99 %
-15 ponlos
30.01% - 89,99%
= 10 pontos
70,01% - 79.9914
- 05 ponlos
70.00% ou me no a
* 0 ponto

PONTUAÇÃO

100% da meta -
20 pontos
90.01% - 99.99%
= 15 pontos
ÍO.01% - 8999%
- 10 ponlos
70.01% - 79,99%
- 05 ponlos
! 0,00% ou menos
- 0 ponto.

^preseniaç.ao
do (atura mento

FONTE DE
INFORMAÇÃO

Apresentação
de protocolos.

PONTUAÇÃO FONTE DE
INFORMAÇÀ

0
AtLJiiliíndo ~ 20 Escalas dói
jonlos Nào Seviços
Hualizado = Q CNES
sonto.

20

RESULTADO
POSSÍV
EL

20

OBTID
O

RESULTADO
POSSlV
EL

20

OBTID
D

N"

2e

AÇAO

Garantir a racionalização dcs recursos
e redução dos custas, a partir Os
mpl anta cão e manutenção de Gentia

de Custo individualizado p» d a cad;
equipe de saúde ob|eto do Programa
de Iraballio

INDICADOR

mplaniar Cenlro de Custos
jara cadacada equipe de
saúde ot|elo do Programa
de Trabalho

META

100%

PERIODICIDA
DE

Mensal

PONTUAÇÃO

100% dos serviços
com Central de
Custos impianlada =
ÍO [)ontos
mplanlação parcia
- 10 ponlos Não
mplantaçâo = C
ponto

FONTE DE
NFORMAÇÀ

0

Preslação dei
Contas

RESULTADO

POSSlV
EL

20

OBTID
O

i> Total de pontos previstos nas açòes 2a l.e 100

Total de pontos previstos nas ações dos itens 1 * II 595

Metas Qualitativas

As metas qualitativas pactuadas correspondem a parte variável do repasse

financeiro e constam do anexo deste documento, apresentas segundo: Políticas

prioritárias do SUS e Gestão.

Rua Rio Branco, n^ 251 | Centro | !tajobi/SP | CEP 15.840-000
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Indicadores de Acompanhamento

POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SUS E GESTÃO

PROCEDIMENTOS REALIZADOS

Total da Pontuação

Faixa de Desempenho

Metas Qualitativas

De 900 a 1000 Pontos

De 500a899 Pontos

De 200 a 499 pontos

Total de Pontuação Possível

S9S

405

1.000

Percentual do Total de Recursos
destinados ao Desempenho

100%

90%

70%

Metas quantitativas

PLANILHA DE CUSTOS

A execução das ações e serviços de saúde, objetos do contrato de gestão,
pautados no Edital de seleçao, leva em consideração para organização de cronograma,
atividades de execução inicial e outras que necessitam adequação e planejamento
posterior ao inícios das atividades. A programação prévia atenderá ao previsto no
cronograma de desembolso apresenta

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

MÊS

7

8

9

10

11

12

Seis meses

OBJETO

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO

CUSTEIO

TOTAL

VALOR

R$207. 166,71

R$207.166,71

R$207.166,71

R$207.166,71

R$207.166,71

R$207.166,71

R$1.243.000,26

Rua Rio Branco, n^ 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
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• PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CUSTEIO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA

Recursos Humanos

(Salários, Benefícios, Encargos e Provisões)

Serviços Médicos/RJ

(2 Plantonista 24 horas e Supervisão Médica e outros)

Serviço de Diagnóstico por Imagem

(Raio-X e Ultrassom)

Materiais de Consumo e Utilidade Pública

(Gráfica, Impressos, Limpeza, Insumos, Energia,

Internet/Sistema, Relógio de Ponto, Rateios)

TOTAL MENSAL

VALOR

R$25.941,53

R$159.223,46

R$8.201,72

R$13.800,00

R$207.166,71

• METAS E RESULTADOS ESPERADOS

Metas:

Atender todo usuário que necessite de atendimento de urgência e

emergência básica e ambulatorial conforme anexo em quantidade e outros 100%

conforme demanda .

Resultados esperados:

Diminuir o tempo de espera dos usuários, proporcionar atendimento de

qualidade e humanizado.

Rua Rio Branco, n^ 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
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CAPACIDADE INSTALADADO

02 PLANTONISTAS DIURNO

02 PLANTONISTAS NOTURNO

INSTALAÇÕES FÍSICAS:

01 Recepção

06 Consultórios médicos (04 com banheiro)

04 Salas administrativas

01 Sala de Ultrassom

01 Sala de Raio X

01 Cozinha

01 Copa

04 Banheiros

03 Salas Cirúrgicas

01 Vestiário

21 Quartos

01 Unidade de Emergência

02 Postos de Enfermagem

01 Necrotério

01 Farmácia

02 Despensas

01 Lavanderia

01 Laboratório (terceirizado)

EQUIPAMENTOS:

03 mesas cirúrgicas

03 bisturiselétricos

Rua Rio Branco, n^ 251 | Centro | Itajobi/SP | CEP 15.840-000
(17) 3546-1913 - hospítalsaojoseitajobi@yahoo.com.br
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01 respirador mecânico

01 berço aquecido

01 encubadoura

01 aspirador

02 monitor com capnografia

01 autoclave vertical

01 autoclave pequena

01 autoclave horizontal (não instalada)

03 focos cirúrgicos

03 focos auxiliares

09 caixas cirúrgicas

01 oftalmoscópio

01 incubadora para teste biológico

03 estetoscópio

02 balanças digital

03 desfribiladores

01 monitor fetal

04 ambu

04 geladeiras

03 aparelhos de inalação

02tvs

03 bebedouros de água

02 carrinhos de limpeza hospitalar

05 dispenserde álcool gel

03 monitores cardíacos

03 aspiradores

02 aparelhos de eletrocardiografia

01 monitor doppler fetal

01 bomba de infusão

02 carrinhos de emergência

01 kit de laríngoscópio

01 iluminação de emergência

02 esfignomamômetro

ÍTAJOBI
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02 termómetro

02 õximetros de dedo

11 aparelhos de ar condicionado

01 torpedo de oxigénio com carrinho

08 computadores

05 impressoras

05 aparelhos de telefone

01 freezer

01 fogão industrial

01 máquina de roupas industrial

01 centrífuga

01 secadora

01 calandra

01 aparelho de raio x

01 aparelho de ultrassom

01 Bomba de infusão

MOBILIÁRIOS:

13 mesas auxiliares

11 escadas pequenas

01 mesa ginecológica

31 suportes de soro

02 camas berço

05 banquetas

20 camas

26 mesas de cabeceira/alimentação

04 bimbos

17 poltronas

09 sofá cama

20 cadeiras

01 berço

01 carrinho com banheira

03 cadeiras higiénicas
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06 guarda-roupas

04 macas {03 com rodas)

03 criado mudo

01 cadeira de rodas

11 mesas de escritório

10 armários arquivos

OAJOBI

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

A Entidade fará a avaliação mensalmente, através de relatórios emitidos pelo
sistema operacional utilizado para registro dos atendimentos e procedimentos
realizados considerando os seguintes critérios: Número de atendimentos e
procedimentos realizados mensalmente, e qualidade dos atendimentos .

Itajobi 09 de Junho de 2020.

Umberto ProvaíÍFilho

Presidente

Umberto Provazi Filho
Presidente SCI
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