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Protocolo de ( '(/)efaç:tO entre Eu/es 1'íiblicos-PCEP, que
/bu'mali:a a relacão entre o Gestor Municipal de Saúde de Piripiri
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iri

e o Gestor Eiadiial de Saúde do Piauí, visando à cle,0u,icào da
oferta e flu vos de servicos de saúde.

O Ml INICiPIO DE PJJ?IP1l?J uiesíe cito representado pelo Evc eIentí' 'ilhil() Seuihor
indico, por/adou'
Pn2tiuIo Muincipal, I)r. 1. UJZ ('A JALCAN1E E t/EATEZE,S', brasileiro,
176.106 SSP-PI e GPF n° 082.287.524-15, c:otn a interveuuiência da SECRETARL-1
do RO
MuNICIPAL DE £4 LIDE, entidade de dimeito público, iwwri/a no (7VPJ sob o ii"
02.601.314/0001-75. silikidci A v. De/). Raumfliuid() i10/a1da, N 686/Centro admini.siratn'o Bloco
Bairro ivfOrio da Scivolade, neste aio 1cp1.?senIada pelo Secietário il.lunicipa/ de Saúde,
ALMJR() MENDES DA COSTA TETO, (7PF n° 920.489.603-59 e RO n° 1.990.222 SSP-PL
icyhIenicç e dojuiciliados na cidade de l'iripiri-Piauí, dorcn'ante de,iomi,,ado .vimpieniemute
GES7 GB, e, do outro lado o ESIÃD() DO PIA 1!!, pe''a jurídica de direito públicO, mies/e cito
/e/)1eseuutciolü pelo Secretário Estadual (le Saúde, FLORENTINO AL VES VERAS NETO,
Advogado, casado, ii.t mi/o no CPF n0 327.448.113-00, R.G. n 986.996 SSP-PI,
ie,ridenie e ciomniciliaclo na cidade de Tei'esina -P1, dorcrva,uie denoiiuuuiado .snnp/e'smneu/lc
(;EREATTE, ieiido em vista o que dispo';ii a ( ns1iu1çc7o Federal, em especial seus artigos 196 a
200, as Leis Federais n° 8.080/90 e 8. 142/90, a Noumo, Operacional de A,risk.jicia à Saúde
012002 (NOAS 01/02), Pacto pela Saúde 2006, 1'ortaria 161 GMMS 1.)E 21012010, l'C5O/V/ill
celebrar o presente PROTOCOLO DE COOPEJ?A ÇA0 ENTRE ENJES PUBLJCOS, que regerse-á pelas iiorinas gerais da Lei uu° 8.666, ole 21 delunho de 1993 e suas aliei'cuçe'
,

Piec,nbulo:
('onsuc/eimndo-se que a e...iratégia de ate;iç/io pactuacicí entre a S'ES' e a SE4M estão pautadas
pela coe/'ênc,a c ifl as políticas de saúde para o .seior /zospi/alai' e princípios cio Sistema Unico de
STI", desfacLi,n-se as seguintes di,eir,:ev:
de ace o o/as serviços paLtuaclos de foiiiva integral e contínua, 1)01' lflCi() o/e
une/as quianti/aii'as e qualitativas.'
Iii.serção d'is Ti!uu,dades IL1stcidz!ais na i'ede (lo SUS doi ifli/uici/)io ole Piripiri, CHi)1 defu/11Ç'âo)
clara cIo perfil a.istencia/ e niis.ão institucional, of'seuvando, e/li/e ouhio, ci liierorquuizaç ão
e .ç/.çlemcts de refeiêu,cia e contici-/'et'rêncic,, co,,io garantia de aceo integral à saúde, ai
o Hospital Regional ('luugos Roclrigues-HRCJ?
C1VES /10 2777746. CNP.J
06.553.564/0004-80, localizado Ar. i)r. 1'ác/uci Me/ides N°300 unidade de ic/'i'2ncict estadual
para OS' /llufllCípios que i/lteglain a Região de Saúde Teu ritório de 1)esenvolvimento Região
(I,)Y ("ocais, que integrando o S'islc;na Municipal de S'aúe/e de Piripiri (IeStã() Alunicipal
pci iiiallece sol) Ge,e;,cicuizento Lstacluctl,'
e 1?epaose dueto di) Fundo Nocional de Saúde pala o Tui;io/o ILivtaduIa/ o/e Saúde do Piauí cla'
u'ecur.sus refeieuules cio Custeio) dos se/ricas a,nbulcuto,'iais e hospitalares existentes /10 Hospital
Regional Chagas Rodrigues, os qua cfc'sei'itas no Plano Operativo Anual, parte inieg1c1n/'
de'te I/l,S1!llilkTi/1O e fundamentado no di.spc vto nu Poriau'ia 16 1 (
MS DE 21' 01 20 10,'
('oniplo/In 'o em relação) aos ajustes necc.s '4i'ios /70 q4c' se u'c/re à ofuria e a c/ei/ZC1/kl(l,
CO/li clÇ(Cs, /)iefeic'uicialiiie'uiie de i,;dia e cilici couuiplcvidao!
-
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Orgcinizaço da afenç7o orientada pela Polítieci Nacional de PIiirna,ii:aço,
• Observância integral dos prolo(Á)los túcJiiclM de alelidhiih?n/o e iegu/(unentos

•

esiahelecids pelo Afinistrio da Saúde e de,i,ais gesto/e s do SUS;
téiJi/Co-Ü is/enciais e operacionais, para
o
llaborcicck, conjunta de p/otocr)Ios clínici
saúde;
integrar e apoiar as diveisas ciçoes de
o
( onstiiuiço de urna rede de cziidad' 's progreivos a saúde, eçtahelecetido icíações de
cof)peracao técnica no ccuiio da atenção entre os difcienies serviços do XV, iiuiepeiide'iite
do ii/•el de COn1J)lCYidade
o
l)iversiicação das tecnologias de cuic.Iiulo ,i1iiiza';/as pelas uiiidcídes de saúde no
i) aç.\istenciai, itichli/K/t) aquelas centiadas no usuário e sua fiuní/ia, que leveiii ci
rediiçôo de pei/nanência da iiiteriiação /iüVpilaial, tais cotno hospital dia, citenç:ão d'inicil,ut
,

e Ciruigia cunbulatorial;

• Dcsenvolvii,ie,zto de atividacícs de vigilância epidemio)lóglca, /;eniov/giiâncla,
macav;gilcincia e tecnovigilciiicia em
Pc,rticipação dos unidades de sai'de nus po/íiica.s pi'ioritáiuis do SUS, iiüs nio/des dos
e
Picinos Operacionais que integrcinu este in.rtruijnento.

CLÁUSULA PRiMEIRA

-

DO OB.JETO

O pi eeiite li ra tOLO/o de Coopeiíçãi. entre Entes Públicos- PCEP ICi); por oh/eto fornua/i;cir a
relcxçã() entre os gestores do SUS retrumencionadns, eonheinp/undo a de//Juiçcic) e 0)/C1.ia de
sen'iços de saúde e a respectiva/o,1/Id de pagamento da uiiiidade e.ç;c,dual, sob Gestão Aiunici/.a1
e Gerência Estadual, localizada 110) /flhi/i/Ci»lO de Piripiri, dei/nítido o pcipe/ da inuidade de sai'cle
píe.Slciclo)vi no si.slema municipal, ,iitegicindo-o à rede de foiina regi oncilizuda e hierarquizada de
cictiido Cüjii a abrangência e o perfil inere/ule a cada unidade de saúde, conto, me o PlÜio

Operaii;.o Anual ('POA) pi evicniiente dejuiiido entre os e;ifes públicos que fazem este pio/oco/o.
§

l°A foi matização dci relação dar-se-á através' da fixação de metas físicas niensai.s de serviços
o/crIoulos, conforme ci Cláusula Seguiu/a e cifaiina de pclgtilnei?lo seiá a con.rlcin!e na (i'láiisiila
Ouiiiia dste termo.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA EXECUÇÃo DO PLANO OPERA TIVO ANUAL
Fica d 'ulcr,i;ente acordado ci e.vecução do Plano) Opeiaíh'o a constituir o Anexo 1 do /)ieenfe
Pi'otoc o/o, contemplando o seu papel no plane/cinzento municipal e /ocorregiona/ de acordo com
a abiangência dos municípios a seie;z cite;,dfr/r's e o perfil div xerviç:os ofe,ccufos, pie viaijielite
definidos tio Plano Direto; de Regionalização, na Piogicunação Pactuada liulegiacici e tia
configiiiviç.ão das Redes Assistenciais do Es/tido.

§ / O J'/ano Operativo Anual que deta/Izaici as ie.sponahiiidacles
pCIO) GERENTE
iciativas ao período de 12 parcelas', setá /inpíemen facto em confoiinidade com o prazo
estabelecido pcira o Cililipriin.21t0 dos iespoiiahi/ickuies da geslao municipal j'or meio
Regulação, contiole, A taliacão e A is'ditoiia.
§ 2° As tneias físiccis cicordadas e, canse quenteinente. o valor global inenal podeiãa siifier
i:ciriaçàeç no decorrer do período, confai Inc OS relatórios apl'ese/itao/as pela Coinis ção de
A coli;palz/hII)zeiito

do Contrato, cabendo cio GESJOR o' GEJ?ENTE a decisão c/ulointO \\
celebicicã de Teimo Aditivo, de acordo Com a

Iiii/)ls2niCilldlçãO de alte,açães mediante

Cláusula Sétima deste Protocolo.
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CLÃ USLILA TERCEIRA
1

-

I)OS COMPROMISSOS J)AS PAR TES

L)() GE'TOR -A Secretaiía de Saude Municipal se cuii;piuinele a:

-.

repo%\e ineilSal dos vaínis jiilülkei/OV de que imia a (7á115111c1 Ouiiiíci pai'Ü
unidade
de saúde I-iospíiall?egional (7iogos Rodrigues constante 110 aiieO 1:
)agcíinc2n10 da
h) E.vel'Ler o confio/e e a-a/iaÇã) dos er;iços prestadn., auto,-izaiido os pioc'dimenios a seíeiii
,-eal12ad0s e ,nonito,ando a execução do Plano Operativo Anual:
c- ) hoces'ar e alimentar o Sistema de liifoiinaç6e-s' Ainbu/aloriai.v (?iA) e o Sisicinci de
hifoiiiiaçôes- J-Jospitalares (SJH), OU 011110 sLiema (J1IC icnhct a .5&/' ilflpleilk?lllad() 1k) àllhl)il() do
Sistema Unico de Saúde (SUS) em SuI'stiiuiÇt'u) ou complementar a estes até o dia 20 do inês
po slerior à competência apurada:
d.) A limnentar o (adastiú Nacional dc EÇIal/eieCiil2Ciii0 de Saúde, ou outro Sisleinci de Jnfin'n,aç 3es
que 1-CJ1J2O (1 .SCI iinpleinenlcido /10 âmbilo tio Skteíiia (mico de Saúde (5U5) e/li SUh'ilhliliÇão) 011
em co/nplei)IC/1lC1ÇãO a este. No cadastro da Unidade de Saúde Preçlado,ci que for 01)/elo do
PCEP devem constar, eiii campo eSpecífiCO, i1ifOr1/kTiÇÕt-S relativas ao ferino /Imtfla(/0
e) iici// tr os Relatórios Trimnesliais e 4,ziiais enviados jloi unidade de saúde pieiadoici e 0.5'
dados disponíveis tio SIA, 5111, Relatórios da Ou'ioIoria AIunicipaI e (omi'.àu de óNio e
outi-o sislemn(1 de infomimicição que venha a ser instituído.
/) Encaminhar a agenda de coiisultas e piocedimemitos (ilflhlllcil()i'ials pai-a o Depcim-lwnenio de
Regulaçào, Controle, A va11cicã) e Auditoria, übc/ciidO às políticos etac/mKll e inuitiCi/cil de
megim/ação.
g) Act'mnpcinhcu e civaliar de /bi,napemincmeníe o grau de consecução das judas;
li) Realizar auditorias o/)eracíonais.
Aconlpanihu o

II

DO GEREA'!L

-

a Secielaria Es'ac/icil de Saúde se compromete a:

(i) Api esentar CIO GESTOR as i,ifor,nacoes pre vistas no Pla;uo Operativo Anual, ,elaiut:c,s à
,,nidade de aúde presiciclora que compõem o PGEP:
( 'm/inprir o Piano 0peicuiivo Anual.
Disponibilizar todos os serviços da umndaJe de saúde presíadora que integicimn o PCEJ' no
Depaïtamento de Regula ção. Controle, A valia ção e Anolimoria, consiclem -ando as políticos

S

mnunicipo.il e e.rtadi,al de i-egulaão:
cl Gcu-cmntir o aiendimenfo dos sen-iços de iii gélida e enieigêi1cia, de aoido C(-,/li opei'fu/ dos
uniolcicies, obedecendo arss piotocolo de regula ção da ul-gê nela e clas.\ificaçLio de 1-15c0:
e) Api- esenlar cio GESTOR os Relatórios a/é o /00 "déciiiio) dia útil do trimestre siih.seqiienlc à
piestação dn SerViÇOS, OS (i0cii,/h_/11('S refeici.'les as sei viços efein'aiieiiie piestados;
/) Apme,sentar cio elite gestor o Relatório Anual liaS moldes a 5dlCi1I euviaio pelo gestor até o 20'
(vigésimo) dia útil do inês suh.e quente cio Iéi uiiiuio do /)erioclo de 12 (doze) poucelas, inc/iiiiido
i'elcit-av à CXCCl/ção do PCEP Co/li Ci a/)IOpiiação pela u,,idade de saúde
ifl/01iulfiÇ
pre.siadora:
Iii

--

IX) GESJOR E [)O GEREÁ'JE A SES e a SESAM se cuinpmo/nCtCin Cí)fljiilit( -Imflt'lile

a) [laborar o Plano 01)em-atii-o /11/flui de acordo comiz a Piogroincição Pcictuada Integiadct da
Atencão à Saúde a/é ci data estabelecida no 7i,iw de Conzpiomnio de (les/ão Municipal:

b,) Piomover as cilïerações ,iece,s'-á,-ias no 1'lano Operativo Anual, Seu/pie que O Ciiinpriiuidilto o
não de metas físiccms evidenciarem nece idodes;
e) tu/ei mar cio Minislêiio da Saúde, após a/)iOlC1Ç&) na ('IR, cjiiuiilO hoi.ii-i alteração) dos
recurM)sfihl Ct/ICeiiOS até o dia 25 do inês anterior à ctiietêncma ciii que i'igorcuá o novo valor:

C
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(1) Analisar os Relatórios Trimesirciis e Anuais emitidas pelo GJ1?EiVJE, coinpar
físicas e quaiiiaiii.ïis com os rsiilta.ios alcançados e Co/li OS /eClírsosfill(tllcelros
e) C 'ompor a ('ojJj.so de A c 01?z/)a?J/hwleiit() e A vaiiclÇ'iO (lo ('o/lira/o.
CLÁUSULA QUARTA

-

(.15

iiietas

DA VIGÊNCIA

() J)re.Cflte Protocolo de Coope'IcTlÇTÍO terá vigência evpJeapel() núinei'o de parcelas de
do ieciii.() financeiro, 011 seja, de 12 (doze) parcelas, consoante § 10 da ( '/áusula Ouiiita e
('/á',su/a Décima.
único. A proriogaçêio pt.derc'i ser/ei/a por meio do Teimo Aditivo, a/é o liiiiie de /2
(do:c) pcirc.e1a5, mediante acordo entre os partIcipes, CO/li OVISO /)/é i,io e/e 30 ('trinta) dias.

Pciiágia,fo

CLÁUSULA QUIiVTA

-

i)OS RECURSOS FINANCEIROS

I-'(ua a e.veCiição do presei//e PiuWCOlO de (copeiiçío, serao des,ii,adns' ,'eCiiisos /ina;iceirus
nos' iliofllcínies di.scri,niiic.zdos conforme Progiamação 0rçunen1ária a/)ai.vo e 110 Plano Operativo,
quais sejam:

Quadro 1. 1'rograivaçao Orç:ainenlái'ia do 1-IRCi?.
Serviços Produzidos
Previsão anual 2019
R$ 858 384,60
1 Serviços Ambulatoriais
72.672,00
R$2.1
Serviços 1-lospitalares
R$ 151.548,00
Cumprimento de Metas Qualitativas
4 Portaria N°1.382, de 30/05/2018(UTI)
R$ 1.397.862,36
Portaria N2009, de 29 /07/2019(1-IAC)
R$ 21.009,24
Portaria N"3361, de 17/12/2019 (CPN)
RS 480.000,00
Total
RSS 08147620
-

Previsão Mensal 2019_J
R$ 71.532.05
R$ 1 81 056,00
R$ 12.629,00
R$ 116.488,53
RS 1.750,77
R$ 40.000,00
R$423 45635

-

§ 1" Confoi me valores
no quadro acima o montante Inen.scil de repa..ve do 17VS
para o FES a somatória dos seri;iços / 2--- 3 -1--- 5 6 do quadro CiCjiflU, será da otilein de RS
423.426,35 (qualrocenlos e vime e três mil, qiiarroceil/ov e cinquenta e seis e Iriníci e cinco
cCilkflOS) paia custeio dos se,'viç'os produzidas pela unidade de saúde cicilflQ 1elc1Cloilt7d(1, e/li
CO/l.si '/ic11CIa com os critérios estabelecidos.
-

§ -'?' A par/ir da impíeme!i/aç(70 do 1'iwio Opei'a/ivo, o tnontwite de 1edui.sos a ser repa.aio do
/'uiido Nacional pai-a o Euiiilo Estadual de Saúde para custeio de seiviços anbu/atoriais e
ho.spitalaies cia unidade presicidora sem-á efetuado de forma proporcional ao cite ndimenio dci
J)opulação residente no município e ao atendimemo à referência il,k'rml/,iicl»al. em
duodécimas fiel/sais confo, me definido /10 Plano Opei ali vo a ser periodi c'cl/Iienie revisado.
§ 3' Es/e valor Sli/)ii.iicikidO, deveiá .SCF acie.scido dos valoi'es perinle/iies ao alcance dos iieIas

1iac111a4ks, confoime esicibelecido no Plano Ope;azii.'o, à 1-labililação e/ou
Oucilijiccição, repassados pelo A íinisté i'io da Saúde pcua custeio dos seguinte.r ser V/ç:OS. Centro
de Pci rio Noi,nal Tipo 1 (CPN) e da Umiidade de Cuiilaclo.s mie, inediários (.'onvenc/ona
(UC'JNCO), e demais serviços que p0.sam .er liabililailas.
(/Uali/Cltiv(LV

§ 4C Evte valor poderá ainda ser acrescido de ieciu.,os refei'enies ci verbas' especiais, cmo
EAEC.' £' OU/lOS instrwnen/os de incremento, em Jómina d ,ni,iim'ê5es e Outros .SCÏV/ÇOS que gele/li
!CClII'sOS evtrcis Cio acordadr.
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CLÃUSULA SEXTA —DO A COMPANHAMEiVTO E DA A VALIA çÁo DOS RE7L T4DOS
O acimpanhlanle/lto e a'a/iaço cIo re.su/ta(k'.s do PCLP seiõo realizados por ('omi.ç'4o de
Acompanhanenio, no,neada de forma pan/áiia em portaria específica do (ilS fOR e
(%1'.RLNTE ou seus rep/e.sen/cuiles legais, inicia/mente constituídc, no cito da ainatura deste
PCEJ'.
ia (En,s7o se reuni/a, no ininuno, Irimes/ra/mente, para realizar o acom/)anhclne)u10 cio
P/un() OpLia/iv() Anual, coa//ando o Cwnpri/nelzto das inelasfísico-financeiias e quc1/uiativ1s
pactuadas, po(4eiido /)iOpor modificações nas e/á u.u/as do PCEP, dCclC que cas iz/io aliciem
seu objelo, beimi coiflo propor novos indicadomes de avalic,cio no Fluiu) Operativo AnuaL
A ('oni,o tcunhémn poderá ieun/r-.se quando os /11)1/les físicos e finaimeeiiosforemn supemi /s
ou neto alcançad(>s para avaliam c! Situação e propor os alierações ;!ecc. 'ária.s no P(L'P e no
P/ano Operativo Anual.

cLÁUSULA SÉTIMA

-

DAS ALTERJIÇÔÇ

§ O GESTO!? e o GERENJi /iOdeflJk) de COI/1!il)i acoolo e a qualquer tempo, após 90 "nove,ila,1
dias decorridos cia publicação do pl'e.s'cnte documento, alterar o prese o/e Pio/oco/o e os
Flamios Operativos Anuais com exceção do seu objelo, mediante a celebração de 1 'm mo
Aditivo.
§ l O i'olume de recursos repa'ados em cumpiimenio cio objeto deste Protocolo poderá ,ser
alterado, de co/num acordo, nas seguintes hipóIees.
Cl) Variações nas metas físicas e couise quelilemente no valo, global mneuisal superiores aos
limites estabelecidos 170 Parágrafo Segundo da (7áurula Segunda e que impliqueiiu CI))
altera çõe.s financeiras,'
Alterações rec(;n!endack,s pela Con,is'ão de Acoiuipa;uli:imemito
cláusulas deste
/)rotvcolo ou do Plano Operativo Anual, que impliquein novos' ra/oies/incuiceivas;
Revisão anual do J'lano Operativo.

CLÁUSULA OJTA VA

-

DA INADIMPLÊNCIA

J'am'a eve,,/ua,.s disfuu,ç'ões bar/tia,, nu C.VCCl(ç.à) deste J',-oiocolo, o valor relativo cio iepoe
e'st(lbe/ec/do na piogrcunação fincinceira consíci/ite poderá, mediatute ('( ulll(ilicaçtk) (?IiCial ao eu/e
re,spol?sáee/ pela gerência da unidade, ser alterado pelo ente responsável pela gestão, total ou
parCialmnemu(e, nos seguintes ccts' s.
a) Não Cumprimento do PCEP, a/estado pela (o,ni.ssão de A coinpan/!ci,mlento;

1,) 1'ornec,ineuuto, pelo gei'ente, de infoumaç)es incompletas, extemporâneas ou inadimmipleuiie.s nos
fo/matos solicitados pelo gestor, ol'stacu/izaçân da avalicição, da supel'visão oudas auditorias
opercício;zais realizadas por órgãos de qualquer níve/ de gestão do 5115 e na /ilia de
apreseiitação do Relatório Anual de Gestão;
e) Não alimentação dos sistemas de mnfoimnações no jazo estabelecido pelo 1)epartamento de
Regulação, Conii'ole, A vai/ação e Auditoria.

CLÁUSULA NONA

-

DA PUBLIC'1 ÇÃO

\

\
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O GESToR e o GERENTE piovidenciarão a publicação do e.vlrau) do /)Jesente 1 lo/oco/o no
l)iário Oficial do Estado do Piaui e i/O Diário Oficial do Município de Piripir na foi ,na da
legislação pertinente.
,
,

CLÁUSULA DÉCIMA

-

DA DOTAÇÃO ORÇAMEiVTÁRIA

Os redurM'.s do pre.eilte Protocolo serão orn,ndr,s do custeio da Ateiicão de Mdia e Alta
('o/np/L'xidade Ajubulaforial e Ho.piialar (7v/A ( ) (conftiinc' Por/cuja de Consolidacão n° 6, de 28
de Seienbo de 2017), e dos incenlios de habilitação p!evistov na Po,'icuic, n°3361, 17 de
cle:..i,ibro de 2019, na Portaria 1?°1382, de 30 de iiiaio de 2018 e na Portaria ,i°2009, de julho de
2019.

CLÁUSULA DÉCiMA PRIMEIRA

S

-

DOS CASOS OMISSOS E CONTROVERSOS

No ciii.o dci vigt11c1a de.çe Protocolo de ('oopeiação, os casos Qj1j/fl e as Co1?!iov(rsi(1s ciltre
(IE8 iOR e GERENJE relativas à interpretação ou à ciplicaçfío deste í'ro/oco/o ou do I'lano
Operativo Anual devião ser reo/vidns sob a niediação da Con,i,y4o de Acompanhamento
al,a;:s de negociação.

Pu/6g7'c(jo único: Se a Cojnis.%ão de Acoinpanlwunento imão conseguir resolver as coijiruvérsias,
cís .serão submetidas á apreciação dci Coini.são miei gelo/es Bipcirli/e do Estado do /'iauí.

e

E, por es!arejii os sim justos e paeluaC /os, os parlíci)e.s fili Inam o pre.enle ins/rumenlo em 03
vias de igual teor efouina para os devidos e/ei/os legais, indo na pleseulça das lesiemnunhas intra(O"ijicidas'.
'leres/na,

-
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CPE:
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1 DADOS CADASTRAIS
CNPJ: 065535640004-80
Razão Social: Hospital Regional Chagas Rodrigues

S

CNES: 8015899

Endereço: Av. Dr. Pádua MendeO0 Bairro. Centro
CEP: 64260-000 DDD/Tefefone: (86) 3276-3362
UF: Piauí
Cidade:Piripiri
1 Banco: Brasil / SA Agência: 0129-5 Pra ça de Pagamento: Piripiri
Conta í'nrrente
CPF: 9 17.039.053-34
Nome: Nádia Maria França Costa
Função: Diretora
Cargo: Diretora Geral
Período de Vigência: 12 parcelas

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS:
Este Plano Operativo Anual (POA) é termo integrante do contrato que contém as

.

características gerais dos serviços e atividades desenvolvidas pelo CONTRATADO, os
compromissos assistenciais com os respectivos quantitativos, as metas gerenciais e quantitativas e
qualitativas, que são objetos de pactuação deste instnimento contratual.

3 CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS E ATIVIDADES PACTUADAS E
CONTRATADAS

O Hospital Regional Chagas Rodrigues (Contratado), está situado no município de Piripiri,
cidade com aproximadamente 64 mil habitantes, região norte do Piauí, sede do Território dos
Cocais, incluidos neste território os seguintes municípios: Brasileira, Domingos Mourão, Lagoa de
São Francisco, Milton Brandão, Pedro II, Capitão de Campos, São José do Divino, São João das
Fronteiras. Barras, Batalha, São João do Arraial, Piracuruca, Nossa Senhora dos Remédios, Porto,
Madeiro, Luzilándia, Joaquim Pires, Esperantina. Morro do Chapéu, Matias Olímpio, Campo
Largo, Joaquim Pires. Totalizando urna população circulante de 374.139 habitantes (ano 2010) o
que corresponde a 12% do total da população piauiense.
A principal porta de entrada é o Pronto Socorro, realizando no ano de 2018 cerca de 4.500
atendimentos mensais de urgência e emergência na área de pediatria, clínica médica, ortopedia,
obstetricia, traumatologia e cirurgia geral. Realização de apximadamente 2.000 atendirnentos
ambulatoriais.
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O CONTRATADO, conforme previsto pelo Art. 45 da Le] 8.080/90, garantirá acesso aos
serviços pactuados de forma regular e contínua, segundo a programação específica para cada uma
de suas áreas de atuação, em consonância com a proposta organizacional da saúde para o município
e região.
As modificações na programação de que trata este POA, tanto para a inclusão, quanto para a
interrupção de ações e serviços pactuados, deverão ser aprovadas pela Comissão de
Acompanhamento do Contrato. Tais ações e serviços deverão ser incorporados a este Plano, e,
portanto, ao contrato, sob a forma de Termo Aditivo.
O CONTRATADO se compromete, ainda, por meio do seu corpo técnico, a elaborar, as
•

diretrizes clínicas e orientadoras dos protocolos especificos a cada situação clínica
dcnïandadalofcrtada, em conformidade com a proposta prioritária da atuação do hospital na rede
assktencial toco-regional de reforçar seu compromisso com a consolidação e hierarquização de
ações de saúde, seguindo as diretrizes das Portarias 161 de 21/01/10 e 699 de 30/03/06.
As atividades ambulatoriais desenvolvidas e ofertadas, objeto deste contratado, serão
reguladas, de acordo com os mecanismos de controle e regulação existente, de modo a permitir a
disponibilização das melhores alternativas de atenção ao usuário, considerando o sistema de saúde
corno um todo.
O CONTRATADO também se compromete a desenvolver seus serviços de forma
humanizada, buscando sempre desenvolver ações centradas nos usuários e em seus familiares,
incorporando as diretrizes propostas pela Política Nacional de 1-lumanização do Sistema Único de
Saúde. bem como as definidas nas Portarias que regulamentam este instnimcnto
Conforme estabelecido nas Portarias n° 1 .459/GM de 24 de junho de 2011 e n° 2.35 1/GM
de 5 de outubro de 2011, que instituíram a Rede Cegonha no âmbito do Sistema Único de Saúde, o
CONTRATADO qualificará o novo modelo de atenção à saúde da mulher e à saúde da criança, com
foco na atenção ao parto, ao nascimento, ao crescimento e ao desenvolvimento da criança de zero
aos vinte e quatro meses, com o apoio do CONTRATANTE, para que esta garanta acesso,
acolhimento e resolutividade, visando a redução da mortalidade merna e infantil, com ênfase no
componente neonatal;
___________
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4 DO PACTO E REGRAS DE MONITORAMENTO

O Hospital fará jus aos recursos financeiros mediante cumprimento do pactuado neste Plano
Operativo Anual

-

POA, que se encontram estabelecidos nos Anexos Técnicos estratégicos por

serviço/especialidade abaixo

Anexo Técnico 1

-

descritos:

Serviços de saúde, em caráter hospitalar, ambulatorial, apoio diagnóstico e

terapêutico aos usuários do SUS e urgêncialemergência;
Anexo 11 Programação Orçamentária Geral.
-

-
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POA / ANEXO TÉCNICO 1
PRESTACÃO DE SERVICOS DE SAÚDE, EM CARÁTER HOSPITALAR,
AMBULATO1UAL. APOIO DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICO AOS USIJÁRIOS DO SUS,
DE URGÊNCiA/EMERGÊNCIA

.

1 PERFIL E CAPACIDADE INSTALADA ATENÇÃO À SAÚDE
Reistrado Lv. N9 )2

LI. DA CAPACIDADE INSTALADA
A Capacidade instalada do Hospital é apresentada no Quadro 1 que detalha,
quantitativamente, o conjunto de ambientes que compõe as Unidades de Produção de Serviço ativas
e desativadas, de acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).
Quadro 1. Distribuição quantitativa dos ambientes ativos que compõem o hospital

Urgência/Emergência

o

N9 12 f2
Fis. 52

TOTAL

Sala de Atendimento indiferenciado

01

Sala de Repouso! Observação Indiferenciado

02

Sala de Higienização

01

Sala de Gesso

01

Sala de Estabilização

-

Sala de Curativo

--

01
01

Sala de Pequena Cirurgia

01

Consultórios Médicos

03

Sala de Atendimento ao Paciente

01

Ambulatório

TOTAL

Consultório Clínica Especializada

02

Consultório Clínica Indiferenciada

04

Outros Consultórios Não Médicos

02

Sala de Enfermagem

06

[Sala de Imunização

-

Serviços

01
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01

TOTAL

Centro Cirúrgico

Sala de Cirurgia

03

Sala de Recuperação

01

Sala de Cirurgia Ambulatorial

01

Hospitalar

-

TOTAL

Centro Obstétrico

Sala de Pré-parto

03

Sala de Parto Normal

03

Sala de Cirurgia

03

TOTAL

Serviço Diagnóstico e Terapêutico (SADT)

01

Laboratório de Análises Clínicas
Laboratório de Anatomia Patolgica (conveniado)

01

-

Radiologia

04

7afia

02

Endoscopia

-

-

01
03

Métodos Gráficos (ECG)

Serviço de Apoio e Logístico

TOTAL

Ambulância

01

Nutrição e Dietética

01

Farmácia

01

Central de Esteri1izaço de Materiais

01

Almoxarifado

01

Serviço Social

01

SAME ou SPP-Serviço de Prontuário do Paciee

01

S
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1.2. PERFIL ASS1STENCIAL
---

1.2.1. DA MISSÃO

N9 ___

A capacidade instalada é informada no quadro abaixo

.
.

Q

Registrado L. N
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Quadro 2. Distribuição do n° de leitos-dia operacionais
LEITOS OPERACIONAIS
CLINICA

INSTALADA

sus

1

% SUS

31

31r

100

Cirurgia Geral

21

21

100

('irurgia OrtopedicalTraumatologic.a

17

17

100

Obstetrícia Clínica

10

10

100

Obstetrícia Cirúrgica

lo

lO

100

Pediatria Clínica

10

10

100

UTI Adulto

10

10

100

Unidade de Isolamento

02

02

100

Clínica Médica

-

Iii

Total de Leitos de Internação

Observação Indiferenciada
Total de Leitos de Observação

-

12

12

100*

12

FOnte: CNESfJan2021r

2 DAS CONDIÇÕES GERAIS

O Hospital reconhece a prerrogativa de controle e a autoridade normativa nos termos da Lei
8.080, de 19.09.1990, do Decreto Federal 1.651 de 28.09.1995, sem prejuízo do acompanhamento,
da fiscalização e da normatividade suplementar exercidos, pela SESAM (Secretaria de Saúde
Municipal de Piripiri), sobre a execução dos serviços previstos neste Plano Operativo,
A liscalização ou o acompanhamento da execução deste Plano Operativo pelos órgãos
competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do HOSPITAL nos termos da
legislação referente a Licitações e Contratos Administiativos
O HOSPITAL é responsável pela indenização de dano causado ao paciente, aos órgãos do
SUS e a terceiros a eles vinculados, dec.orrtes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticadas
por seus l)rusionais ou prepostos.

0
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2.1 ASSISTÊNCIA

2.1.1 Atividades

As principais atividades e etapas do processo de trabalho sob a responsabilidade do

.

hospital são:
• Acolhimento dos pacientes, familiares e acompanhantes;
Acolhimento dos pacientes com classiflcaço de risco,
• Estabelecimento de plano terapêutico individual;
Desenvolvimento de abordagem interdisciplinar,

N2 ____

Reistrado Lv, N
,

Cuidado médico e de enfermagem;
Assistência psicossocial;
Assistência de pacientes em cuidados Intensivos,
2

Adoção progressiva de linhas de cuidados multidisciplinar,
Fornecimento de material médico-hospitalar e medicamentos;
Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico;

• Manutenção e atualização do prontuário do paciente;
• Oferta de suporte nutricional;
1mpiantaço progressiva da alta hospitalar com referência estabelecida e registrada aos serviços
de saúde da rede municipal e/ou regional.

2.1.2 Deveres e Responsabilidades

a Cumprir integralmente as normas de regulação da Secretaria de Saúde Municipal instituidas,
submetendo-se ás penalidades previstas em caso de deseumpriinento;
b. Disponibilizar ultrassonografias obstétricas de Urgência;
e. Diminuir o tempo entre a marcação de exames e/ou procedimentos pela regulação da SESAM e
a realização do mesmo para no máximo OI(um) mês salvo algum problema previamente
comunicado á central reguladora;
d. Seguir as diretrizes da Política Nacional de Humanização/PNH, promovendo ações para
implantação de seus dispositivos:
•Desenvolver Planos de Ação nos três Wlares da humanização que são os usuários, gestores e
trabalhadores da saúde;

9
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Orientar todas as ações da instituição dentro dos principios da PNH.
Fortalecer a Ouvidoria e a implementação da Visita Ampliada;
e I)esenvolver atividades de vigilância epidemiológica, hemovigilância, tecnovigilância e
fannacovigilância em saúde de acordo com as normas da AN\'lSA
f Garantir o atendimento integral aos pacientes encaminhados para assistência ambulatorial e
hospitalar, responsabilizando-se pelo apoio diagnóstico e terapêutico necessário para sua
propedêutica e tratamento, dentro de sua capacidade técnica re(yistrada no Cadastro Nacional de
Estahelecimento/CNES;

S

g. Disponibilizar equipe médica e de enfermagem de plantão permanente para atender as
intercorrências clínicas, traumáticas, obstétricas e/ou cirúrgicas dos pacientes internados;
Contribuir para a redução da mortalidade por câncer de colo do útero e de mama;
Garantir o acesso aos serviços complementares, incluindo consultas, exames ou procedimentos
necessários aos pacientes internados e/ou sob sua responsabilidade;
Em relação à internação em enfermaria, deverão ser cumpridas as seguintes normas:
Os pacientes serão internados em enfermarias com número máximo de leitos previstos nas
normas técnicas hospitalares, conforme requisitos técnicos mínimos da Legislação Sanitária;
Garantir a visita diária ampliada aos pacientes internados pelo SUS em consonância com o
Programa Nacional de Humanizaç.ãoIPN{;
Garantir a presença do acompanhante nos casos previstos na legislação Federal e Municipal;
Arquivar o prontuário dos pacientes no Hospital pelo prazo de 10 (dez) anos observando as
normatizações existentes;
k Submeter-se às normas definidas pelo Departamento de Regulação, Controle Avaliação e
Auditoria de Piripiri, quanto ao fluxo de atendimento, sua comprovação, a realização de
internações subsequentes;
1. Enviar as solicitações para autorização das internações hospitalares (AII-I) por competência de
período em no máximo 60 dias, preferenciairnente às sextas-feiras, e a Secretaria deverá
retornar as AIH autorizadas no prazo de 15 dias salvo alguma intcrcorrência que sei-á
comunicad a antecipadamente ao hospital.
Respeitar e cumprir na totalidade os parâmetros de exames de média e alta complexidade, de
acordo com as politicas especificas e as habilitações deste estabelecimento;
Manter protocolos clinicos e diretrizes técnico-assistenciais atualizados, para as diversas
unidades de internação
____________

\\
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Vedar e coibir qualquer tipo cobrança aos usuários por serviços hospitalares/ambulatoriais e
por fornecimento de material ou medicamento para exames
Responsabilizar-se por cobrança indevida, feita ao paciente ou seu representante, por
profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste Tenno.

.

q Enviar regularmente os lotes da semana epidemiológica e fichas de investigação devidamente
preenchidas para a Secretaria Municipal de Saúde;
r. Assegurar em 100% o preenchimento do campo ocupação nas notificações de agravos
relacionados ao trabalho.
s. Realizar \[DRL nos rec.rn-nascidos com mães com VDRL positivo em 100% dos RN.
Informar os dados do parto e recém-nascido no cartão da gestante (completude e qualidade da
informação) em 100% dos cartões de gestante.
Registrar causa básica definida dos óbitos ocorridos no estabelecimento em, no minimo, 95%
das Declarações de Óbito preenchidas.
Informar trimestralmente à Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Relatório de Avaliação
do Contrato, as metas atingidas referentes aos indicadores de inonitoramento estabelecidos no
Anexo 7 do Anexo II e no anexo indicado no Título X, do Livro II, do Anexo III da Portaria de
Consolidação n3, de 28 de setembro de 2017.

2.2 FORMAÇÃO

a. Fortalecer o programa institucional de educação permanente para profissionais técnicoassistenciais, gerentes e para o conjunto de profissionais atuantes na instituição, por iniciativa
própria ou por meio de contrato com instituição de ensino.

2.3 CESTÃO

Comunicar à SESAM eventual alteração do Representante da Diretoria Técnica do Hospital;
A abertura e prestação de novos serviços no âmbito deste hospital envolverá comunicação e
pactuação prévia com o gestor municipal, principalmente no que diz respeito a provisão de
recursos financeiros de custeio das ações/atividades, que deverão ser incorporadas ao
instrumento jurídico c.ompetei

mediante termo aditivo e disponibilidade financeira da gestã

municipal.
eisirado Lv. N
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c A definição de novos investimentos cujo financiamento seja Leito por repasÀninisterial e
estadual deverá ser condicionado à aprovação da Comissão Intergestores Bipartite

-

CIB;

Garantir a aplicação integral dos recursos financeiros de custeio e de investimento provenientes
deste Plano Operativo na unidade hospitalar para otimização da prestação de serviços ao
usuário;
Submeter-se à avaliação sistemática de acordo com o Programa Nacional de Avaliação de
Serviço de Saúde PNASS,
-

Monitorar o número de cesáreas realizadas, estabelecendo planos de ação para o alcance da
•

meta
g Manter legalmente ativas as seguintes Comissões:
Comissão de Revisão de Óbitos
e Comissão

Ç?ÏQJTL

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA)

• Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH)

R€:isrado lv, N2

Fis,

52

• Comissão de Revisão de Prontuários
• Comissão de Óbitos Neonatais
e Núcleo

de Vigilância Epidemiológica

-

Ni-IE

h. Implantar no ato de assinatura deste a Comissão de Acompanhamento Permanente do Contrato,
constituído por 03 (três) representantes titulares e 03 suplentes da Secretaria Municipal de
Saúde, 03 (três) titulares e 03 suplentes, representantes do 1-lospital Regional Chagas
Rodrigues,
i A Comissão deverá ter estatuto próprio, especificando intervalo de reuniões necessárias
registrando em Ata as sugestões, propostas e encarninharnentos;
Manter Censo Diário em conformidade com a Portaria MS/SAS n°312 de 02 de maio de 2002;
Manter a taxa média de ocupação dos leitos para o FIRCR acima de 60% para UTI Adulto e de
50% para os demais leitos. Em caso de ocupação de leitos em determinadas especialidades com
taxa inferior a 50%, deverão ser instituidas alternativas para ocupação destes leitos por outra
especialidade demandada pela Central de Controle Avaliação Regulação e Auditoria, de forma
escalonada, definida em cronograma previamente apresentado à comissão, que analisará a
proposição;
1. Adotar ações para democratização da gestão que favoreçam seu aperfeiçoamento e que
propiciem transparência, pro 'lade, ética, credibilidade, humanismo, equidade e ampliação dos
mecanismos de controle soci
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m Desenvolver e implementar o Plano Diietor do Hospital com avaliação e inonitoramento pela
Comissão de Acompanhamento do Contrato em conjunto com a equipe técnica
muftiprofissional do hospital, visando alcançar as metas setoriais especificas para cada área de
atu ação
a Os casos que demandarem a utilização de equipamentos, que porventura venham apresentar
defeitos técnicos ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição,
bem como a ausência temporária de profissionais e serviços, serão comunicados à Secretaria
Municipal de Saúde e à Comissão de Acompanhamento do Contrato com as propostas de
soluções, visando a não interrupção da assistência ou recuperação de sua qualidade,
o. Manter o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de saúde da instituição
atualizado;
o.

Proceder à notificação dos eventos de Notificação Compulsória ou Agravos à saúde
considerados relevantes, com registro e envio dentro (la periodicidade definida pelo Calendário
Nacional Epidemiológico.

q.

Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos ou prejuízos que vier a causar ao SUS ou ao
paciente deste,

r Providenciar plano de ação para eventuais correções dos erros apontados ao HRCR, quanto à
execução dos serviços;
s Permitir acesso dos supervisores e auditores e outros profissionais eventualmente ou
permanentemente designados pelo Departamento de Regulação, Controle, Avaliação e
Auditoria para supervisionar e acompanhar a prestação dos serviços pactuados.

3 INSTALAÇÕES FÍSICAS PARA A ASSISTENCIA

3.1 Especialidades Médicas:
o Cirurgia Geral;
o Ortopedia e Traumatologia;
o Obstetrícia;
o Ginecologia;
o Pediatria
o Clinica Médica;
o Medicina tensiva;
o Urologia

Re.istrado Lv. N jQ
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o Coloproctologista,
o Nefrologia;

çO 1Ç

o Cardiologia;
o Radiologia, Ultra-Sonografia e Tomografia;

.
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3.2 Serviço Multiprofissional De Atenção A Saúde

Serviço Social;

o Nutrição;
0

Fisioterapia;

o

Fonoaudiologia,

o

Enfermagem;

o Farmácia,
o

Serviço de Vigilância Epidemiológica;

3.3 Serviço de Apoio Logistico e Diagnostico

o

Ambulância

o

Necrotério

o

Nutrição e Dietética

o

Diagnostico por Imagem

c

Laboratório Clínico

o

Sala de Curativo

o

Sala de Pequenas Cirurgias

o

Sala de Gesso

o Sala de Raio-X
o Sala de Medicação
o

9/

JV;4j$

DE SAU DE

DO PIAUI

o

eCre'\

Sala de Imunização

o Teste do Pezinho
o

Sala de nebulização

o

Hemogasometria

o Tomografia
3.2 NÚMERO DE LEITOS

!

Enfermarias

Leitos operacionais 100%
SUS

SECRETARIA

SECRETARI A

ESTADUAL
DE SAUDE 1 PROTOCOLO DE COOPERAÇAO ENTRE ENTES PUBUCOS

DE SAUDE

DO PIAUI

DE PIRIPIR

MUNICIPAL

Total Instalados

-

Resrado Lv, N

4. RECURSOS HUMANOS
______

_____

-

Catcgoras/Atividades
total

Profissionais:
MÉDICO CLÍNICO

e

N9 ____
_______

41 / iMri'1Ç\I .IC?í')

--

Area

.

Vi

CIRIJRGTAO GERAL

-

CIRURGiÃO VASCULAR

14
09
-

02

ORTOPEDISTA

05

ANESTESIOLOGISTA

05

MÉDICO LEGISTA

01

Assistência Medica MÉDICO OBSTETRA

12

MÉDICO PEDIATRA

02

MÉDICO UROLOGISTA

01

COLOPROCTOLOGISTA

01

RADIOLOGISTA

02

CAIOLOGISTÃ

01

MÉDico \rEFROLOG1STA

02

MÉDICO EM MEDTCNA [NTENSIVA

06

MÉDICO OTORRNOLARINGOLOGISTA

01

ENFERMEIRO

31

ENFERMEIRO OBSTETRA

06

ENFERMEO NEONATOLOGISTA

01

TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM

91

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DE TERAPIA

13

INTENSIVA
FISIOTERAPEUTA

12

PSICÓ0G0

01

- / --,-

1 SECRETARIA
ESTADUAL
DE SAUDE

SECRETARIA
MUNICIPAL
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/

Apoio Diagnóstico FARMACEUTICO

Atenç.o

FARMACÊUTICO ANALISTA CLÍNICO

04

TÉCNICO DE RADIOLOGIA

04

TÉCNICO EM LABORATÓRIO

01

TECNOLOGO EM RADiOLOGIA

01

ASSISTENTE SOCiAL

07

FONOAUDIÓLOGA

01

Multiprofissional 1 NUTRICIONISTA

Área

Administrativa

02

ADMINISTRADOR

01

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO EM GERAL

38

ASSISTENTE ADMINiSTRATIVO

01

DIRETOR DE SERVIÇOS DE SAÚDE

01

COZiNHEIRO GERAL

01

MOTORISTA

01

ELETRICISTA DE INSTALAÇÕES

01

SUPER VISOR DE TESOURARIA

01

AUXILIAR DE FATURAMENTO

01

Fonte: CNES jan12020

4

5 METAS QUANTITATIVAS

NQ_JQ

Registrado Lv

AÇOES/METAS/PRODUTOS

5.1 ENTERNAÇOES
ESPECIALIDADES

o__
rb

METAS

RECURSO FINANCEIRO

MÉDICA/PEDIATRIA

100

R$ 60.490,00

OBSTETRICAIGINECOLOGIA

108

R$ 50.652,00

CIRURGIA GERAL! ORTQPÉDICA

130

R$ 69.914,00

TOTAL DE 1NTERNAÇS

338

R$ 181.056,00

9J

Se
SEC R

SECRETARIA

MUNICIPAL

ESTADUAL
DE SAUDE
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DE SAUDE
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DO PIAUI

5.2 AMBULATORIO: Tetos Físicos e Financeiros da Assistência ambulatorial/mês
M1DEA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL-MAC
PROCEDIMENTOS
ïaboratório
Radiologia

-

META*

VALOR**

VALOR MÉDIO

800

R$ 3,03

R 2.424,00

800

R$ 8,29

-

R$ 6.632,00

Uitrassonografia(urgências obstétricas)

1

50

R$ 32,97

R$ 1648,50

Ecocardioanstorácica

i

25

R$ 39,94

RS 998,50

50

R$ 5,15

R$ 257,50

R$ 12,47

R$ 37.410,00

tE]ctrocardiograma (urgência)

3000

Cosu1tas /acompanhamentos/ observação

-

L

Consulta especializadas e reguladas (tabela a)

460

R 10,00

R$ 4.600,00

Pequenas cirurgias/suturas

80

R$ 23,16

R$ 1852,00

1-lemoterapia

20

R$ 8,39

R$ 167,80

Fisioterapia

1200

R$ 4,98

R$ 5.976,00

lmobiliz.ações±30 retirada de gesso

160

R$ 41,93

R$ 6.708,80

Administração de medicamentos

1800

R$ 0,63

R$ 1.134,00

15

R$ 114,81

R$ 1.722,15

omografia (urgência)

-

R$ 71.532,05

8460

Total

'Valores atualizados de acordo com a serie histórica de 2019
Valores médios pagos pelos procedimentos tabela SUS

A Oiintihitivn cI ennsiiltas csnteializadas reuuladas. Janeiro.. 2020
CONSULTAS
MES
RETORNO
SEMANA
ESPECIALIZADAS

fliIrn

-

Cardiologia

10

02

48

Urologia (15/I5dias)

10

02

24

Proctologia

10

02

24

Otorrinolaringologia

20

04

96

Cirurgia Pediâtrica

06

02

32

Cirurgia Geral

24

10

136

25

100

Cirúrgico/Ortopédico

Total

-

1

460
___

I1
1

-ieistrado Lv. N _).2

N27g4O
Fis. _2.
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São considerados incrementos da produção ambulatorial e hospitalar os serviços prestados por
esta unidade que extrapolam de maneira sazonal ou excepcional a meta, os serviços prestados que não
e
compunham sua série histórica de produção ou o acréscimo de novos serviços na produção hospitalar
ambulatorial pactuados entre a Secretaria Municipal de Saúde e o HRCR

.

A incorporação destes recursos aos valores pré-fixados será feita após estabilização da sua série
histórica de execução, mediante avaliação da Comissão de Acompanhamento do Contrato e aprovação
entre os Entes mediante a celebração de aditivo e disponibilidade financeira da gestão municipal.

5.3 CRITÉRIO DE CUMPRIMENTO DAS METAS FÍSICO-FINANCEiRAS E
QUALITATIVAS

A parcela fixa do orçamento pré-fixado será 100% repassada mediante cumprimento das
metas fisico-tinanceiras no âmbito das ações e procedimentos de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar.

Considera-se plenamente satisfatório o cumprimento das metas físico-financeiras relacionadas
ao componente fixo do orçamento, que apresente uma variação em torno de 10% (dez por cento) para
100%
menos, ou seja. cumprimento de 90% a 100% das metas de produção, quando serão repassados

físicodos recursos orç.amentários relacionados ao componente fixo O cumprimento das metas
financeiras 50% à 89% corresponderá ao recebimento proporcional de recursos.

O cumprimento de menos de 70% das metas pactuadas, por 03 (três) meses consecutivos ou
05 (cinco) meses alternados durante 01 ano, irá implicar no pagamento por produção dos
procedimentos realizados para o SUS por um período máximo de 02 (dois) meses, período definido
como limite para a apresentação de um novo Plano Operativo, pactuado entre o gestor e o
estabelecimento hospitalar.
Caso apresente variação percentual de cumprimento das metas fisico-financeiras superior a
1 0% por 03 (três) meses consecutivos ou 05 (cinco) meses alternados durante 01 ano, as metas do
Plano Operativo deverão ser revisadas para aprovação da Comissão de Acompanhamento do
Contrato, mediante decisão do gestor do SUS, celebração de termo aditivo e de acordo com as
disponibilidades orçamentárias da gestão municipal
Para o cumprimento das metas qualitativas (Quadro B) pelo órgão prestador, pactuadas entre
as partes deste contrato, será c cedido de forma escalonada um incentivo mensal correspondente ao
valor máximo de 5% do va

mensal de cumprimento das metas físico-financeiras, sendo de

if2C
/

_

Re.gitrado Lv, N 2 J2 FIS.
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responsabilidade da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato a q'tação sobre o
mérito desse incentivo, a partir dos relatórios elaborados durante o período avaliado.

Apresentação dos Indicadores e Metas de Qualidade mensais pactuados no Plano

Quadro B

-

()nprfivn

Ann! (PÚÁ'

LNDLCADOR

Nt

1
o

Envio trimestral do Relatório de
Avaliação do Contrato (modelo
elaborado
pela
Comissão
de
Acompanhamento e Avaliação do

ESCALA*

META

FONTE

Comissão de
Acompanhamento e
Avaliação do Contrato

100%

Contrato)

Taxa de cesárea (Total de partos
2

3

4

cesárca/total de partos realizados x
100) da população residente de
Piripiri-PI.
Proporção de Apgar > 7 no 5'
minuto (RN com apgar >7 no 5
min./total de RN x100)
Proporção de VDRL realizados em
recem-nascidos de maes com VDRL

SIH

8/o

•

5a6

-

•

4a3

-

•

<3

-

100%
50%

0%

S[NASC

SIA/SUS

IOU/o
-

positivo

li

Proporção de preenchimento do
campo "ocupação" nas notificações
IOU%
5
SINAN
de doenças e agravos ielacionados ao
trabalho
Proporção de preenchimento da
causa básica
dos óbitos nas
95%
6
SIM
Declaraçoes de Obito (DO) emitidas
pelo estabelecimento prestador
Es';da de cio adotada pai concco de ineiUivo de qualidade de forma propoiiúiia1 ao pcfcenhllal de
&seiupenlio atingido.

--

Reíutrado Lv. N
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POA/ANEXO II
PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GERAL
Re.gistrado L. N

P11

1. RECURSOS FINANCEIROS

ii

1

F!s.

3_

1v'r1ir /

.iÇUfl

)2_

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESTI&DA

Programação Orçamentária Estimada Para O Hospital

o

Orçamento Pré-Fixado
(Metas Físicas de Produção Hospitalar e Ambulatorial)

-

-

Valor Anual

R$ 252.588,05

R$ 3.031.056,60

R$ 12.629,40

R$ 151.552,80

R$ 265.217.45

R$ 3.182.609,40

100%

Orçamento Pré-Fixado

(Metas de Qualidade )

Valor Mensal

5%

1

Total

O valor estimado para a execução deste POA importa em R$ 3.182.609,40 (três milhões
cento e oitenta e dois mil seiscentos e nove reais e quarenta centavos) a ser transferido ao
HOSPITAL em parcelas mensais de RS 265.217,45 (trezentos e quinze mil setecentos e vinte seis
reais e setenta e dois centavos) conforme especificado acima e condicionado aos critérios de

o

cumprimento estabelecidos no tópico

5.3

deste documento.

ORÇAMENTO PRÉ-FIXADO DAS METAS FÍSICO-fiNANCEIRAS
FÍSICO

FINANCEIRO

Produção de Media Complexidade Hospitalar --An-I

338

R$ 181.056.00

Produção de Média Complexidade Ambulatorial -BPA

8460

R$ 71.532,05

MAC

TOTAL GERAL MENSAL

RS 252.588.05

se

1
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1

O componente pré-fixado referente ao cumprimento das metas físico-financeiras (Quadro b) a
ser repassado em doze meses importa em RS 3.031.056,60 (três milhões trinta e um mil cinquenta

e seis reais e quarenta centavos) a ser transferido ao HOSPITAL em parcelas mensais de R$
252.588,05 (duzentos e cinquenta e dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e cinco centavos),
conforme discriminado acima.
Para as metas quantitativas avaliadas mensalmente haverá pagamento mensal de valores
cheios Os valores superiores eventualmente pagos em determinada competência mensal, serão
deduzidos no pagamento dos meses subsequentes, em função da avaliação da Comissão, caso não
tenham sido alcançadas as metas mensais pactuadas referentes àquele período, coníorme a
classificação dos intervalos percentuais estabelecidas no tópico

5.3.

1. O cumprimento das metas fisico-financeiras estabelecidas neste Plano Operativo Anual
deverá ser atestado pela Comissão de Acompanhamento do Contrato;
II. Os valores previstos neste POA poderão ser alterados, de comum acordo entre o Gestor e
Gerente, mediante celebração de Termo Aditivo que será devidamente publicado e enviado ao
Ministério da Saúde, sendo que no caso de necessidade de recursos adicionais, estes serão
provenientes da área denominada Teto da Média e Alta Complexidade do Município e de acordo com
disponibilidade orçamentária
lii. Esta Secretaria Saúde Municipal/Piripiri revisará os valores do teto financeiro e o repasse
•

de verbas de que trata este Plano Operativo na medida em que o Ministério da Saúde revisar o valor
dos procedimentos existentes nas tabelas do SUS vigentes Anualmente, quando da renovação deste
Plano Operativo, poderão ser feitas as revisões dos valores financeiros, mediante decisão do gestor
do SUS e de acordo com as disponibilidades orçamentárias.
APROV ADO

ALMIRO

N)A

COSTA NETO

//LO7N'r7\bS VERAS NI

/

Secretário Miiipal da Saúde

/Secretário stadtial da Saúde

feresina, 2J de maio

ejitrado L. N! _j2

!'
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SAUDE
Secretaria de Estado

7

3 Piauí
GOVERNO DO ESTADO

da Saúde / SESAPI

Jj

DESPACHO
Teresina (P1), 21 maio de 2.020.

Da: Diretoria da Unidade de Controle, Avaliação, Regulação e Auditoria
Para: Gerência de Convênios GECON

-

DUCARA

-

Assunto: Publicação e registro do PCEP de Piripiri

Encaminho o Processo AA.900.1.007914/20-01 para que seja realizado o
registro e a publicação do Protocolo de Cooperação entre Entes Públicos

-

município de Piripiri.

nciosamente,

Avelyn91Medeiros da Silva Filho
7$IRETOR DUCARA
-

lo

UNIDADE DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA - DUCARA
Centro Administrativo - Av. Pedro Freitas, S/N - CEP 64 018 900— Teresina-PI - Fone: 863216 1583
aveIyno@saude.Qj.gkr - saude.pi.gov.br

PCEP, do

Piauí

SAÚDE
Secreana de Estado
da Saúde / SESAPI

6OVERNO 00 ESTADO

-

o

DESPACHO

Teresina (P1) 08 Junho 2020

Da: DUCARA
Para: CO NTRATUALIZAÇÃO/DUCARA

Ô
Assunto: Encaminhamento do PCEP de Piripiri 2020 ao Município

Encaminho, já devidamente publicado no DOE/Pl e assinado pelo Sr Secretário,
o Plano de Cooperação entre Entes Públicos

-

PCEP acompanhado do Plano

Operativo Anual, para ser encaminhado via Oficio a Secretaria Municipal de
Saúde de Piripiri.

Aveiynoiros da Silva Filho
R

o

-

DUCARA

j

UNIDADE DE CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA - DUCARA
Centro Administrativo - Av. Pedro Freitas, S/N - CEP 64018 900— Teresina-RI - Fone: 863216 1583
aveIynosaude.pi.gov.br - saude.pi.gov.br

Diário Oficial
Teresina(PI)

-

Terça-feira, 26 de nzaio de 2020

EXTRATO DO IV TERMO ADITIVO N2 73/20 AO CONTRATO
N2 71/17.

I'rocesso
Contratante
CNPJ do Contratante
Contratado
CNPJ do Contratado
ObJeto

Vigência
Ação Orçamentária
Natureza da Despesa

AA.900.I.000366/20.
Secretaria de Estado da Saúde.
06.553.564/0001-38.
LIMPEL SERVIÇOS GERAIS LTDA.
97.336.895/0001-71.
Prorrogação do prazo de vigência do
referido contrato, cujo objeto é a
prestação de serviços de mão de
obra, por mais 12 (doze) meses,
contados a partir do fim da vigência,
(lual seja 08.05.2020.
08.05.2021.
2000.
339037.

Fonte de Recurso
Data da Assinatura

100.
30.04.2020.

Signatários

Pela
contratante:
FLORENTINO
ALVES VERAS NETO Secretário de
Estado da Saúde do Piauí;
Pela contratada: MIGUEL AVELAR DE
(:ASTRO MON'I'EIRO.
-

EXTRATO DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO ENTRE ENTES
PÚBLICOS W 72/ 2020.

ESPECIE

Protocolo de Cooperação Entre Entes
Públicos
I'CEP, que formaliza a
-

relação entre o Gestor Municipal de

Saúde

de

Estadual

OBJETO

Piripiri
de

e o Gestor

Saúde

DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA

DATADA
ASSINATURA

Piauí,

visando à definição da oferta e fluxos
de serviços de saúde.
O presente Protocolo de cooperação
entre Entes Públicos PCEP tem por
objeto formalizar a relação entre os
gestores do SUS retro mencionados,
contemplando a definição e oferta de
serviços de saúde e respectiva forma
de pagamento da unidade estadual,
sol) Gestão Municipal e Gerência
Estadual, localizada no muni ípio de
Simplício Mendes, definido o papel
da unidade de saúde no Sistema
municipal integrando-o à rede de
lorma regionalizada e hierarqui zacla
de acordo com a abrangência e o
perfil inerente a cada unidade de
saúde, conforme, Plano Operativo
previaniente definido entre as
partes,
parte
integrante deste
protocolo.
12 (doze) parcelas.
O montante anual de repasse do FNS
pala O FES, será da ordem de R$
5.081.476,20 (cinco milhões, oitenta
e um mil, quatrocentos e setenta e
seis reais e vinte centavos),
Os recursos do presente protocolo
oneram o Fundo Nacional de Saúde,
bloco de financiamento da Atenção
ue ivicoia O Alta Complexidade
Anihulatoi'ial e Iiostii talar (MiC1.
-

VIGENCIA
DOS
RECURSOS
FINANCEIROS

do

•

27

N" 94

Signatários

Pela Secretaria de Saúde:

FLOREN'I'INO ALVES VERAS NETO
Secretário de Estado da Saúde do
Piauí;

-

Pela Secretaria Municipal de
Saúde de Piripiri
P1: Al.MIRO
-

MENDES DA COSTA NETO.
Of. 1571
(

SECRETARIA ESTADIAI. Os ASSIS1'f NCI 5 SOCI si. 'rR.SiIAI.HO E
DIREITOS HUMANOS

AVISO DE LICITAÇÃO
Edital n°03/2020
Carta Convite n°01 12020
Processo Administrativo N"AA.00 1.1.000290/19-93
Carta Convite, tipo menol'preço, empreitada por Preço Global.
Objeto: Rcf'orma do prédio do Centro de Internaçào Provisória da
Secretária de Estado da Assistência Social. Ti'abalho e Direitos
Humanos do Piauí.
Fonte de Recurso: Unidade Orçamentária: 300 10 1, Projeto Atividade:
2000 Elemento de despesa 339039. FR 0 10000 100 1.
Data da !\bcrlura das propostas: 0806/2020.
Horário: 10:00 li (horário local).
Maiores informações junto à Comissão Permanente de Licitaçào da
Secretaria de Estado da Assistência Soeial. Trabalho e Direitos
Humanos, situada na Rua Acre, n 340. Ramo Cabral, CFP: 64.001-822
Teresina P1, no periodo de Segunda a Sexta tias 08:00 ás 1 3:30 no
endereço supramencionado, Sala da ,; sessi'es da Comissão
Permanente de Licitações ('PI.:SASC"PI.
-

-

Teresina-PI, 26 de Maio de 2020.
I-lrcno A,lexandrc Rodriucs de Meio
Presidente da Comissão Permanente de Licitação CPL
-

José Ribamar Nolêto de Santana
Secretário de Estado da Assisténcia Social. 'Irabalho e
Direitos H uniatios

Of. 004
LS'I,SI)() 0(1 P1 sUl
poiic'ii MilITAR DO PIAL 1
QU.SR'i'EL 1)0 COM .\\D() CEILSL
c'oslissÀo PER\lSNI 5fl' or. I.Ici't.SÇÕES

''

AVISO DE LICITAÇÀO
PROCEDIMENTO: PREGÃO F.I.,FTRÓNI('O N"00I/202() PMPI. via
sistema"lieitaçôes-e" do Banco do Brasil.
PROCESSO SEI N° 00003.000809/2020-63
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E BREVES
LIMITE PARAACOLHIMEN'F() DE PROPOSTAS: até as 08:301i do
dia 09.06.2020.
SESSÃO ELETRÔNICA: 09:0011 do dia 09.06.2020
VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO: R$ 75.093,90 (Setenta ecineo
mil, noventa e três reais e noventa e nove centavos).
INFORMAÇOES: cpl.pmpi.2009(dhotmail.coin -(86) 98819-3691
ACESSO AO FI)I'l'AL: Sitio eletrônico da PMPI : http:i'
www.pm.pi.00v.hr!index.php e Mural de licitações no sido eletrônico
do TCE-PI: https: "sistenias.Ice.pi.ov.bi-/Iicitacoeswcb'niural.
N° NO SISTEMA "LICITAÇOES-E": 817090
-

LINDOMAR CAS'IILI lO MELO, CEL PM.
Comandante Geral da PM P1
\ISi'O: EM

/

GERSON CARLOS SOARES DA SILVA. MAJOR PM.
Prei.ioeii'o da PMPI

21.05.2020
OU. 393

