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APRESENTAÇÃO 

O presente documento refere-se ao PLANO OPERATIVO, do convênio celebrado entre a 

Secretaria Municipal de Altinópolis, e o Hospital de Misericórdia de Altinópolis, com vigência no 

período de 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Março de 2020. Trata-se de instrumento em que são 

apresentadas as demandas de saúde em atenção secundária, apresentado e aprovado no 

Conselho de Saúde. 

OBJETIVOS 

O Plano Operativo elaborado, pela Gestão Municipal do SUS do município de Altinópolis e 

Hospital de Misericórdia de Altinópolis, tem por objetivo, definir as suas áreas de atuação, as 

metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas, através do acompanhamento e da avaliação 

da efetividade do convênio celebrado entre as partes, visando: 

a) A prestação de assistência integral à saúde dos usuários do SUS, nas áreas de média 

complexidade, ambulatorial e hospitalar prestados pelo Hospital de Misericórdia de Altinópolis. 

b) O aprimoramento dos processos de gestão dos sistemas de atenção ambulatorial e 

hospitalar do Hospital de Misericórdia de Altinópolis vinculado aoSUS. 

c) Garantir a assistência integral aos usuários do SUS, buscando sempre a qualidade e a 

resolutividade do atendimento. 

MISSÃOINSTITUCIONAL 

O Hospital de Misericórdia de Altinópolis caracteriza-se como um hospital filantrópico, sem fins 

lucrativos, cuja missão é prestar assistência médico-hospitalar a quem o procura, nos exatos 

termos do seu Estatuto Social, utilizando- se de profissionais capacitados e das melhores técnicas 

possíveis, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, de acordo com os principio do Sistema 

Único de Saúde. 

O hospital dispõe de materiais, equipamentos e profissionais habilitados e capacitados para 
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prestação de serviços de media complexidade para atender de forma digna e humanizada os 

usuários do SUS, conforme preconiza a Política Nacional de Humanização do SUS. 

CAPACIDADEFISICAINSTALADA 

Para fins de realização dos serviços objeto do convênio, o Hospital de Misericórdia de Altinópolis 

utilizará sua capacidade física instalada, serviços e equipamentos disponíveis, conforme as 

informações inseridas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que deverá ser 

atualizada sempre que houver alteração. 

a) - Capacidade Física 

Estrutura Quantidade 
Leitos 31 
Sala de cirurgia 01 
Sala de parto 01 
Berçário 01 
Sala de Urgência 02 
Sala de Ambulatório 06 
Sala de Gesso 01 
Sala de Curativo 01 
Sala de Aerossol 01 
Sala de Observação 03 
Posto de Enfermagem 02 
Central de Materiais e Esterilização 01 
Sala de Raio X 01 
Sala de Ultrassom 01 
Consultório Ginecológico 01 
Salas de espera 03 
Cozinha 01 
Refeitório 01 
Lavanderia 01 
Almoxarifado 01 
Farmacia 01 
Administração 06  
SAME  02 

b) -Recursos Humanos- Funcionários Celetistas 
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RH Quantidade 
AssistenteAdministrativo 01 
Assistente Social 01 
AuxiliaresAdministrativos 07 
Auxiliar de Enfermagem 01 
Auxiliar de Lavanderia 04 
Auxiliar de faturamentohospitalar 01 
CoordenadoresServiços de Enfermagem 01 
Enfermeiro Coordenador do serviço de 
controle de infecção hospitalar 

01 

Copeiras 05 
Cozinheiras 	. 04 
Encarregado de Serviços Gerais 01 
Enfermeiros 10 
Farmacêutico 01 
Fisioterapeuta 01 
Nutricionista 01 
Recepcionista 10 
Serviços Gerais 08 
Técnicos de enfermagem 33 
Técnicos de Raios-X 04 
Técnico de Farmácia 01 
Trabalhador Manutenção Predial 01 
Vigia Noturno 01 

c) Contratados: 

Contratados Quantidade 
Profissionais médicos autônomos 05 de segunda a sexta 

- 04 sábado, domingo 
e feriado 

Serviços de Contabilidade 01 
Serviços Administrativos 01 
Serviços Jurídicos 01 
Serviços  Software  02 
Laboratório Biomédico 01 
Serviços de Ultrasson 01 
Serviços de manutenção de 
equipamentos 

Conf. Demanda 
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d) Capacidade de atendimento 100% da Capacidade Instalada: 

CiassificacãopJr P  roc  
edimento Pt  ocedimentosMédicos 100% da Capacidade 

Instalada 

030106 Consulta / Atendimento as urgências em geral 2617 

(*Le 	licaçãop,irProe 
edimento 

Total 2617  

Procedimentos de Enfermagem 
100% da Capacidade 

Instalada 

0201020041 Coleta de material exame laboratorial 95 

0214010015 GlicemiaCapilar 114 

0301060118 Acolhimento e Classificação de Risco 1800 

0300110012 Administração de Medicamentos 1425 

0301100039 Aferição de Pressão Arterial 1140 

0301100101 Inalação / nebulização 95 

0301100128 LavagemGástrica 01 

0301100152 Retirada de ponto de cirurgia básica 06 

0401010023 Curativo Grau I com ou sem debridamento 36 

0301100047 Sondagem vesical de alivio 01 

0301100144 Oxigenoterapia 05 

Subtotal 

ProcedimentosMédicos 

4718 

100% da Capacidade 
Instalada 

0211020036 Eletrocardiograma 67 

040101 Pequenascirurgias 30 

Subtotal 97 

rotall;eralAmbulatorial 4.815 
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, kssist&teiaHospitalar 100% da Capacidade 
Instalada 

0301010170 Internações 76 

0301010048 Consulta de profissionais de nível superior 
(exceto médico) — fisioterapia, nutrição, serviço 
social, enfermagem (enfermeiro) 

500 

Exameslaboratoriaisinternos 1166 

Exames de raioXinternos 50 

Exames de Ultrassominternos 05 

Diáriasdeacompanhante 29 

Oxigenoterapia 10 

CuidadoscomTraqueostomia 30 

Sonda vesical de demora 01 

Sonda vesical de alívio 05 

TOTAL 	 1879 

t 	t ,  s'fic;icãoporproc 
,etlinientl,s 

Ex_.--tmes  La  boratoriais e Exames de Imagens 
Externos referenciado pela Secretaria Municipal 

de Saúde 

100% da Capacidade 
Instalada 

560 0204 EXAMES DE RAIOS X 

Total 560 

9871 Total Geral 
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ÁREADE ATUAÇÃO 

O Hospital deverá estar organizado para atuar, com eficiência e eficácia, nas seguintes áreas: 

• Assistência Integral àSaúde 

• Políticas Prioritárias do Sistema Único de Saúde — SUS 

• Gestão Hospitalar 

• Aperfeiçoamento Profissional. 

ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE 

A assistência á saúde a ser prestada pelo Hospital deverá se desenvolver de modo a garantir 

a realização de todos os procedimentos pactuados que se façam necessários para o 

atendimento integral das necessidades dos usuários que lhe forem direcionados pelo Sistema, 

ou seja, garantir lhes atendimento integral exclusivo. 

O Hospital deverá garantir a oferta dos serviços assistenciais previstos de modo a que eles 

não sofram descontinuidade em função da integralidade da assistência e do calendário à ser 

cumprido. 

PRONTO ATENDIMENTO 

O Atendimento Ambulatorial de Pronto Atendimentoe da Média Complexidade 
Hospitalaratravés de demanda espontânea, ou referenciada pelas Unidades Básicas de 
Saúde ou Centro de Especialidades se dará de forma contra referenciada. 

Atendimento contará com 01 médico clínico plantonista, das 07:00 horas às 19:00 horas (com 
remuneração de R$ 1.000,00 (mil reais) por plantão, 01 médico plantonista das 07:00 horasàs 
22:00 horas (este totalizando 15 horas de plantão com remuneração de R$ 1.300,00 (um mil 
e trezentos reais) o plantão de 15 horas, 01 médico das 19:00 horasàs 7:00 horas com 
remuneração de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) o plantão. Em caso de o médico 
plantonista cobrir 24 horas de plantão, receberá R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), 
equivalentes à jornada diurna, jornada noturna e os atendimentos sobressalentes do 
plantonista de 15 horas. 
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Justificativa: o período das 17:00 horas às 22:00 horas é horário de grande fluxo no pronto 
atendimento e necessita da cobertura de dois médicos, ou de uma remuneração maior ao 
médico que porventura assuma sozinho a demanda deste horário, uma vez que a demanda 
aumenta neste período. 

O plantão de pediatria ocorrerá nos dias da semana das 16:00 horas até às 21:00 horas, e 
nos fins de semana das 14:00horas às 18:00 horas. Nos horários de plantão de pediatria, não 
haverá cobertura de sobreaviso da referida especialidade, devendo o pediatra, em caso de 
necessidade de internação, acionar diretamente o pediatra no plantão de prescrição. O valor 
da hora de plantão de pediatria será de R$140,00 (cento e quarenta reais) por hora. 

Justificativa: por ser especialidade de difícil recuperação após tomada de decisão nos casos 
de urgência e emergência, de grande importância, a hora do plantonista de pediatria deve ser 
superior à do clínico. 

Horário 	de 
atendimento 

Total 	de 
horas no mês 

Valor 	por 
hora 

Valor total 

Dias úteis 16h — 21h 115h 140/ hora 16.100 
Fim 	de 
semana 

14h — 18h 32h 140/hora 4.480 

Total 147h 20.580 
Tabela 1 — Inserção de serviço de Plantão de Pediatria (valores em reais) 

Horário 	de 
atendimento 

Valor 	do 
plantão 

Custo 
mensal 

Plantonista 12h 7h — 19h 1.000 31.000 
Plantonista 15h 7h- 22h 1.300 40.300 
Plantonistanoturno 19h -7h 1.300 40.300 
Total 142.600 

Tabela 2 — Plantões de Clínica (valores em reais) 

O atendimento deverá ser feito por demanda espontânea e referenciada, contando com 
exames laboratoriais, diagnóstico de imagem, retaguarda do corpo clínico do HMA, feita por 
Clínico de Sobreaviso, Pediatra de Sobreaviso e Diretor Clínico do Hospital. 

Atendimento de urgência e emergência; pequenas cirurgias; radiodiagnósticos; ações 
executadas por profissionais de enfermagem, anatomia e patologia e outros atendimentos de 
profissionais de nível superior. 
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As medicações injetáveis não oriundas de atendimento realizado pelo próprio Hospital, ou 
seja, com prescrições de serviços externos do SUS, somente serão realizadas nos horários 
em que esses serviços estiverem fechados ou em caso de manutenção do aparelho na 
unidade, lembrando que o paciente deverá comparecer ao Hospital munido da medicação e 
da prescriçãomédica. 

Outros procedimentos de enfermagem serão executados mediante necessidade e 
observância da prescrição quanto á necessidade de realização nos horários solicitados, em 
que as unidades de saúde da família, estarão fechadas. 

Os exames de Raios-X externos oferecidos ao Sistema de Saúde serão emitidos os laudos, 
em caso de urgência solicitada pelo médico. 

ATENDIMENTO HOSPITALAR DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

As internações eletivas serão disponibilizadas aos usuários do SUS que tiverem essa 
necessidade identificada no serviço de pronto atendimento, bem como nas unidades de 
estratégia de saúde da família. 

Na assistência técnico- profissional e hospitalar, o Hospital de Misericórdia de Altinópolis, se 
obriga a utilizar todos os recurso disponíveis de diagnóstico e tratamento necessário ao 
atendimento dos pacientes, desde que previstos na tabela SUS e inseridos no cadastro da 
instituição até o limite financeiro definido pelos parâmetros do convenio.  

Medicos  responsáveis pela internação para acompanhamento e evolução dos pacientes nas 
24 horas. Equipe de enfermagem para atuação junto aos leitos disponibilizados aos pacientes 
SUS em período integral. 

Fornecer medicamentos e outros materiais necessários ao tratamento enquanto o paciente 
estiver sob cuidado médico-hospitalar. 

Fornecer as refeições com observância das dietas prescritas e necessidades nutricionais dos 

pacientes, inclusive nutrição  enteral  quando indicado. 

Executar serviços de hotelaria, tal como roupas para os pacientes, fornecermateriais médicos 
e hospitalares quando necessário; 

Realizar os exames de laboratório, exames de ultrassonografia, fisioterapia, RX e outros que 
se fizerem necessários ao adequado atendimento do paciente. 
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Para atender ao objetivo deste Plano Operativo o Hospital de Misericórdia de Altinópolis, se 

obriga a realizar as seguintes espécies de internação. 

• I nternaçãoEletiva 

• Internação de Urgência e Emergência 

A internação Eletiva somente será efetuada pela instituição mediante apresentação de laudo 

medico preenchido por profissionais cadastrados no CNES e a respectiva autorização de 

internação hospitalar — AIH. 

A internação de Urgência e Emergência será efetuada pela instituição sem exigência prévia 

da AIH. 

Nas situações de Urgência e Emergência o paciente será assistido pelo médico que avaliará 

a necessidade de internação, emitindo laudo medico que será enviado pela instituição 

conveniada à Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de dois dias úteis para emissão da 

Autorização da Internação Hospitalar — AIH. Também no prazo de dois dias úteis a Secretaria 

Municipal de Saúde deverá retornar para a instituição. Na falta ocasional de leito vago nas 

instalações do SUS, o paciente devera ser acomodado em instalações de nível superior, sem 

direito a cobrança de sobre preço, e nessa eventualidade, assim que a vacância de leito em 

enfermaria, fazer a transferência necessária. 

No tocante a internação e o acompanhamento hospitalar ao paciente, deverão seguir os 

seguintes procedimentos: 

Os pacientes serão internados em enfermaria ou quarto com o numero máximo de leitos 

previstos em normas técnicas para hospitais mantidos por Entidades Filantrópicas, e 

assistidos por profissionais habilitados, indicados pela instituição. 

Nas internações de menores de idade e idosos acima de 60 (sessenta anos), e ou portadores 

de patologia especiais, será assegurada a presença de um acompanhante em tempo integral 
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desde que respeitada ás normas do hospital. 

POLÍTICAS PRIORITÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE- SUS 

HumanizaSUS 

O hospital de misericórdia de Altinópolis, deverá implementar os seguintes projetos e ações 

metas: 

Implementação de ouvidoria institucional para escuta de usuários e trabalhadores, com 

sistemática de respostas e divulgação dos resultados; 

• Central de Acolhimento implementada com avaliação de risco e prioridades de 

atendimento; 

oi Adequação da área física com sinalização e informação sobre o serviço para conforto 

dos usuários, familiares e trabalhadores; 

• Desenvolver protocolos para abordagem de problemas e situações selecionadas; 

• Redefinição do fluxo hospitalar para facilitar o acesso dos familiares aos pacientes 
internados; 

• Visita aberta para usuários internados, implementada no mínimo 08 horas/dia e 

considerando horários especiais (integrais) para acompanhante de idosos, crianças, 

gestantes e "casos especiais"; 

Central de Acolhimentoimplementada: 

• Projeto implementado: 100% dos usuáriosinternados: 

• Vincular a equipe de referência, com horários definidos para reuniões e informações 

aos familiares, com esclarecimentos sobre direito e serviçosdisponíveis; 

o Prontuário de internados (único), organizados, contendo anotações legíveis dos 

profissionais; 

• Consulta ambulatorial agendada ao momento de alta hospitalar, a rede municipal 

deverá organizar a oferta de consultas pós-alta e disponibilizá-la de acordo com a 

previsão de demanda proposta das diversas especialidades definidas peloHospital. 

Proporcionar constante avaliação do grau de satisfação dos usuários, clientes internos e 

fornecedores: 

• % de satisfação de usuário de acordo com os diferentesserviços; 
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• % de usuáriospesquisados; 

• Taxa de paciente comacompanhante; 

• Desenvolver protocolos para abordagem de problemas e situaçõesselecionados; 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

O hospital de misericórdia de Altinópolis, deverá implementar os seguintes projetos e ações 

metas: 

o Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, medianteo 

desenvolvimento da capacidade administrativa de posição do cumprimento 

das normas sanitárias, organizadas no âmbito do Sistema Nacional de 

VigilânciaSanitária. 

• Realização de 03(três) cotações para todos os processos de compras 

realizados no Hospital de Misericórdia de Altinópolis para execução 

doConvênio. 

SAÚDE DO TRABALHADOR 

e Notificação das doenças relacionadas à Saúde do Trabalhador (RENAST); 

• Incidência e prevalência de doenças relacionadas ao trabalho e absenteísmo; 

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 

e Elaborar e atualizar protocolos clínico-nutricionais para as patologias que 

necessitam de terapia nutricional mais freqüente no hospital, diferenciados 

para as fases do ciclo de vida (principalmente crianças, adultos e idosos); e por 

nível de atendimento (ambulatorial, emergência, cirúrgico, pediátrico, 

internações graves e unidades intensivas); 

• Avaliar e acompanhar o estado nutricional dos pacientes internados e orientar 

a dieta para a alta hospitalar ou tratamentoambulatorial; 

o Responsabilizar-se pela elaboração dos cardápios para dieta normal e para 

as patologias especificas, com fracionamento e intervalos de tempo específicos 
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(dentro ou não da rotina do Serviço de Alimentação e Nutrição do hospital), 

bem como acompanhar o processo de elaboração do mesmo; 

*Acompanhar a implantação e o monitoramento dos procedimentos 

relacionados à preparação de dietas enterais e alimentação infantil (lactário), 

de acordo com as normatizações da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária; 

o Garantir a segurança, a qualidade dos alimentos e a prestação e serviços 

neste contexto, de forma a fornecer aos pacientes, uma alimentação saudável 

e adequada ás dietas prescritas; 

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

oAcolhimento de pacientes em ambiente adequado com classificação derisco; 

o Acolhimento e suporte parafamiliares/acompanhante; 

o Desenvolvimento e abordageminterdisciplinar; 

o Horizontalidade e cuidado médico e deenfermagem; 

o Adoção de linha decuidado. 

GESTÃO HOSPITALAR 

O Hospital de Misericórdia de Altinópolis deverá desenvolver e implementar os seguintes 

projetos e ações/metas: 

o Apresentação do plano diretor do hospital, no prazo de 02 (dois) meses contados após 

a assinatura do presente convênio; 

o Apresentação do planejamento hospitalar com metas setoriais especifica indicadores 

de produção, de processo e de resultado devidamente pactuados; 

o Aplicação de ferramentas gerenciais que induzam a horizontalização da gestão; 

qualificação gerencial; enfrentamento das questões corporativas; as rotinas técnicas e 

operacionais; sistema de avaliação de custos; sistema de informação; realizar 

formalmente avaliação de satisfação do usuario SUS; 

o Apresentar metas quantitativas e qualitativas mensalmente aos gestores da saúde 

municipal. 

Gerir o recurso do convênio de acordo com o Plano Operativo, fazendo-se cumprir 
13 
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conforme descritivo. 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Desenvolver ações de Educação Permanente para os colaboradores do hospital, 

visando fortalecimento do trabalho multiprofissional. 

Organização das equipes de trabalho de acordo com a necessidade do paciente. 

Apoiar e integrar as iniciativas de desenvolvimento dos profissionais, criando 

oportunidade de intercambio de conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

convênio em questão deverá contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de gestão 

Hospitalar, assim como para os processos de gestão do SUS, de modo a maximizar os 

recursos alocados em beneficio da população. 

Mantém um programa de gerenciamento hospitalar, através de um moderno sistema de 

informatização abrangendo todas as áreas de produção, de apoio e administrativas. 

Desenvolve controles, através de indicadores hospitalares quantitativos e qualitativos, que 

rronitoram os processos assistenciais e administrativos. Através de novos modelos de gestão, 

desenvolve novos processos de suprimentos hospitalares, implementando o fracionamento 

dos não líquidos, a dose unitária, reduzindo custos e otimizando o processo de distribuição, 

controle e faturamento dos insumos utilizados nas áreas fim. 

A Direção do Hospital deverá, através dessa estrutura, contar com meios que lhe permitam 

acumular informações estratégicas que propiciem a aplicação de ferramentas gerenciais 

adequadas para a correção de problemas identificados, assim como para o aprimoramento 

dos serviços. 

O Hospital deverá conter um Plano Operativo Anual, no qual serão previstos sistemas: 

o de acompanhamento demetas 

o de avaliação decustos 

▪ de acompanhamento da aplicação de recursos financeiros provenientes doSUS 

(I1 

o  
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gp de avaliação do nível satisfação dousuário. 

Os resultados desses sistemas deverão ser apresentados, rotineiramente, à Comissão de 

Acompanhamento do Convênio com indicadores de produção, de processo e de resultado 

devidamente pactuados; 

O gestor do Hospital de Misericórdia de Altinópolis deverá elaborar relatório mensal com 

relação ao cumprimento de seu papel em relação às metas qualitativas e quantitativas 

conveniadas, justificativas quando se fizerem necessárias. 

Apresentação de DRE — Demonstrativo de Receita e Despesa do Hospital mensalmente; 

Apresentação dos indicadores de produção: numero de internações, taxa de ocupação e 

média de permanecia por clinica e numero de atendimentos no P.A e Unidade de 

Emergência. 

Manter ativa e atuante as seguintes comissões: 

• Revisão de Óbitos 

• Revisão de Prontuários 

• Controle de infecções Hospitalares 



3-lospita [tie  Misericórdia  de Altinóporis 
CNPJ: 56.889.595/0001-32 	 (10) 3665-7200 
End: Cel.  Joaquim  Alberto, 421 - Centro -Altinópolls SP  

PERFIL DO CADASTRO DE OFERTAS 

ANEXO I — METAS FÍSICAS — ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS 
E HOSPITALARES OFERTADOS AO SUS - 95% DA CAPACIDADE 
INSTALADA. 

Classificaçãopor 
Procedimento 

ProcedimentosMédicos 
100% da 

Capacidade 
I nstalada 

Meta 
Pactuada 

954to 

o 

030106 
Consulta / Atendimento 
as urgências em geral 2617 2486 

Total 	 2617 2486 

Classilicaçãopor 
Procedimento 

0201020041 

100% da 
Procedimentos de 

Enfermagem 	
Capacidade 
Instalada 

0 
 

Meta 
Pactuada 

95% 
0/ 

Coleta de material exame 
laboratorial 

95 90 

0214010015 GlicemiaCapilar 114 108 

0301060118 
Acolhimento e 
Classificação de Risco 

1800 1710 

0300110012 
Administração de 
Medicamentos 

1425 1354 

0301100039 
Aferição de Pressão 
Arterial 

1140 1083 

0301100101 Inalação! nebulização 95 90 

0301100128 LavagemGástrica 01 01 

0301100152 
Retirada de ponto de 
cirurgia básica 

06 05 

0401010023 
Curativo Grau I com ou 
sem debridamento 

36 34 

0301100047 
Sondagem vesical de 
alivio 

01 01 

0301100144 Oxigenoterapia 05 04 

Subtotal 4718 4480 

Meta 
% Pactuada 	 ProcedimentosMédicos 100% da 
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Capacidade 
Instalada 

95% 

0211020036 Eletrocardiograma 67 64 

040101 Pequenascirurgias 30 28 

Subtotal 97 92 

Total GeralAmbulatorial  

AssistênciaHospitalar 

4.815 
100% da 

Capacidade 
instalada 

4572 

Classificação 
Meta 

Pactuada 
95% 

72 

0/ 

0301 01 01 70 Internações 76 

0301010048 

Consulta de profissionais 
de nível superior (exceto 
médico) — fisioterapia, 
nutrição, serviço social, 
enfermagem (enfermeiro) 

500 475 

Exameslaboratoriaisintern 
os 

1166 1107 

Exames de raio X internos 50 47 

Exames de 
Ultrassominternos 

05 04 

Diáriasdeacompanhante 29 27 

Oxigenoterapia 10 09 

Cuidados 
comTraqueostomia 

30 28 

Sonda vesical de demora 01 01 

Sonda vesical de alívio 05 04 

TOTAL 1879 1774 

Classilicaçãopor 
procedimentos 

Exames de Imagens 
Externos referenciado 

pela Secretaria Municipal 
de Saúde 

100% da 
Capacidade 

Instalada 

Meta 
Pactuada 

95% 
% 
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Hospital-  de  Misericórdia   Le Altinópolis 
CNPJ: 56.889.505/0001-32 	 (16) 3665-7200 
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0204 EXAMES DE RAIOS X 560 532 

Totai 560 532 
Total Geral 9871 9364 

ANEX011 -PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSO 

ProgramaçãoOrçamentária Valores Fontes de Recurso 

Média da Produção de Média 
Complexidade Ambulatorial e 
Hospitalar 

R$ 142.042,16 

Recurso Federal 

Recursos Financeiros de Fonte 
Municipal 

R$ 341.957,84 
Recurso Municipal 

Total R$ 484.000,00 
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Hospital-  de Misencórdia de 	no Otis 
CNPJ; 56.889.595/0001-32 	 ( 6) 3665-7200 
End: Gel.  Joaquim  Alberto, 421 Centro -Altindpolls SP  

ANEXO Ill - CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO 

DESPESA DISCRIMINAÇÃO 

VALOR 
TOTAL 

GASTO 

VALOR 

MENSAL 

PACTUADO 

FONTE DE 

RECURSO 

Municipal 
Folha de pagamento e 

encargos sociais 

Pagamento da folha dos 

funcionários com encargos 

sociais 

229.119,78 
201.625,41 

(88%) 

Serviços médicos 

Pagamento de plantões 

presenciais 	(clinico geral e 

pediatra) 

Sobreaviso médico (plantões 

à distância) 

Procedimentos médicos 

Coordenação 

Direção clínica 

Prescrição médica 
Pequenas cirurgias 

227.984,49 
181.290,76 

(80%) 

Municipal: R$ 
39.248,60 

Federal: R$ 

142.042,16 

Energia elétrica, telefonia 
e informatização 

Pagamento de energia 
elétrica, telefonia e sistema 

informatizado 

12.644,00 
10.115,20 

(80%) 
Municipal 

Assessoria contábil, 

jurídica e administrativa 

Pagamento de serviços 

contábeis e jurídicos 
17.250,00 

13.800,00 

(80%) 
Municipal 

Manutenção preventiva e 

corretiva de 

equipamentos 

Manutenção preventiva e 

corretiva de equipamentos 

médicos e de informática 

5.080,00 
4.064,00 

(80%) 
Municipal 

Materiais e 

medicamentos 

Pagamentos de notas fiscais 

referentes à aquisição de 

medicamentos, 

equipamentos e materiais de 

enfermagem, gases 

medicinais, limpeza e 

escritório. 

48.141,73 
38.513,38 

(80%)  
Municipal 

Nutrição e dietética 

Aquisição de gêneros 
alimentícios e materiais para 

a cozinha. 

12.314,51 
9.851,61 

(80%) 
Municipal 

Exames internos 
Exames 	laboratoriais 	e 

ultrassonografia 
5.659,56 

4.527,65 

(80%) 
Municipal 

TOTAL 558.194,07 	463.788,00 

  



VALOR TOTAL 

GASTO-CUSTO 

100% DO 

HOSPITAL 

DISCRIMINAÇÃO 
FINANCIADO PELO 

% CONVÊNIO 
CONVÊNIO 

159.050,28  
Pagamento da folha 

16.250,00  
Provisão 139  

14.776,08 

139.964,25 

16.791,00  Provisão férias 

2.000,00 1.760,00 Provisão rescisão 

391,34 444,71 

13.919,66 15.817,79 

1.522,76 1.340,03 
88% 

IRRF s/ férias 

INSS 

FGTS 

PIS 

Pgto 140 plantões médicos presenciais 

INSS retido na nota 

IRRF retido na nota 

CSRF autônomos Pi 

960 hs de sobreaviso 

13.483,30 

1.921,31 

14.273,48 

6.033,79 

'9.697,3* 

163.180,00  

17.949,80 

2.447,00 

7.587,87 

12.195,00 

3-faspital de Misericórdia de fdtinópolis 
CNR.1; 56.889.595/0001-32 	 (16) 3665-7200 
End: Cel.  Joaquim  Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP  

EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A REDE 
:VLINICIPAL 

EXAMES EXTERNOS QUANTITATIVOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

MÉDIO 

TOTAL 
ESTIMADO 

FONTE DE 

RECURSO 

Exames Laboratoriais 5.053 4,00 20.212,00 Municipal  

TOTAL 20.212,00  

ANEXO IV —  DEMONSTRATIVO DE CUSTOS 



48.141,73 
80% 	

38.513,38 

332,80 416,00 
Exames ultrassonografia - pronto socorro e 

pacientes internados 

463.788,00  TOTAL 	 558.194,07  

Procedimentos médicos 

Prescrição médica pacientes internados 

Direção clínica 

Coordenação médicos pronto socorro 

Pequenas cirurgias 

Pgto de energia elétrica 

Pgto de telefone 

Pgto de sistema informatizado 

1Serviços jurídicos  

1Serviços contábeis 

Serviços administrativos 

Manutenções 

Medicamentos, materiais hospitalares, 

limpeza e escritório 

Gêneros alimentícios e materiais de 

cozinha  

Exames laboratoriais - pronto socorro e 

pacientes internados 

1.754,84 

12.001,79 

2.644,00 

1.590,38 

1.590,38 

80% 
4.064,0d 

4.732,00 

4.254,40 

5.800,00,  

9.851,61 

4.194,85 

2.206,82  

15.093,00  

3.325,00  

2.000,00  

2.000,00  

5.915,00  

1.411,00  

5.318,00 

4.000,00 

, 7 250 00 •  

6.000,00 

5.080,00 

12.314,51 

5.243,56  

80% 

4,00 20.212,00 Exames Laboratoriais 20.212,00 

VALOR TOTAL 
GASTO - CUSTO 

100% DO 

HOSPITAL 

VALOR UNITÁRIO 
MÉDIO 

EXAMES EXTERNOS 
FINANCIADO PELO 

CONVÊNIO 

54-lospitat de Misericárdia de Altinóporis 
CNR.I; 56.889.595/0001-32 	 (16) 3665-7200 
End: Cel.  Joaquim  Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP  

EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL 

TOTAL 20.212,00 	 20.212,00 

    



Hospital de .Misericórdia de Altinóporis 
CNPJ; 56.889.595/0001-32 	 (16) 3665-7200  
End:  Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinõpolis SP 

NOTAS EXPLICATIVAS 

NOTA 1: Apurando-se a contabilidade do HMA encerrada nos dois exercícios do último 
biênio (2017/2018) verificou-se que o percentual de recursos repassados pelo convênio 
representou em 2017 o montante de 82,78% das receitas totais do hospital no ano, ao 
passo que em 2018 representou 78,45% dos recursos totais auferidos pelo hospital 
naquele ano, perfazendo uma média de 80,61%, conforme demonstrado na planilha 
"Faturamento". 

NOTA 2: Em virtude da média obtida de 80,61% referente aos recursos recebidos pelo 
HMA por meio do convênio com a Prefeitura de Altinópolis, em relação ao seu 
faturamento total, estabeleceu-se o percentual arredondado de 80% como indicativo do 
valor subsidiado por despesa do hospital. Tal metodologia foi empregada levando-se em 
consideração o postulado contábil da realização da receita e confrontação da despesa, 
base teórica do princípio contábil da Competência.  

IOTA  3: Conforme pode ser verificado na planilha "Faturamento", o recurso mais 
significativo auferido pelo HMA, depois do convênio com a Prefeitura de Altinópolis, é a 
subvenção estadual de "longa permanência". Em virtude de ser vedado pela legislação 
estadual a aplicação deste recurso para custeio de despesas com folha de pagamento, 
optou-se por aumentar o percentual de cobertura do convênio para o grupo de despesas 
"folha de pagamento e encargos sociais", conforme demonstrado na planilha "Cronog 
Mensal - pág 19". 0 acréscimo será integralmente custeado pelo convênio ora pactuado. 

NOTA 4: 0 acréscimo do percentual de participação do recurso advindo do convênio 
para o financiamento do grupo de despesas referentes a folha de pagamento e encargos 
sociais (de 80% para 88%) foi possível em virtude de o HMA realizar o mínimo exigido de 
95% de seu total de atendimentos para o SUS, conforme relatório de atividades da 
entidade, integrante deste plano operativo. Tal incremento se trata de uma liberalidade do 
poder público do município de Altinópolis. 

NOTA 5: A tabela acima denominada "EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A 
REDE MUNICIPAL" representa na coluna "VALOR TOTAL GASTO - CUSTO" o custo 
total do HMA com os exames laboratoriais, correspondendo ao quantitativo de 5.053 
exames. Está também evidenciado, na coluna "FINANCIADO PELO CONVÊNIO" o 
montante financiado pelo convênio, correspondendo a 100% do custodos exames 
realizados, sendo essa compra de serviços destinada integralmente à demanda da rede 
pública de saúde municipal. 



2.000,00 

1.522,76 
Municipal 

R$ 201.625,41 
(88%) 

Provisão rescisão 

IRRF 

IFGTS  

[PIS 

15.321,93 

1.921,31 

163.180,00 Pgto 140 plantões  medicos  presenciais 

Municipal 17.949,80 INSS retido na nota 

IRRF s/ férias 

! INSS 

Federal/Municipal 

Direção clínica 

Coordenação médicos pronto socorro 

Pequenas cirurgias 	 

Pgto de energia elétrica 

3.325,00 

10.115,20 
(80%) 

IRRF retido na nota Municipal 

CSRF autônomos RI 

2.447,00 

7.587,87 

Federal 

Federal 

Municipal 

181.290,76 
(80%) 

960 hs de sobreaviso 12.195,00 

Procedimentos médicos 

15.093,00  Prescrição médica pacientes internados 

444,71 

15.817,79 

Municipal 

Municipal 

Municipal 
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VALOR TOTAL 
GASTO - CUSTO 

100% DO 
HOSPITAL 

DISCRIMINAÇÃO 
VALOR MENSAL FINANCIADO PELO 

PACTUADO 	CONVÊNIO 

Pagamento da folha 
159.050,28  

Provisão 132  
16.250,00  

Provisão férias 16.791,00  

Hospital de Wfisericárdia de Attinópolis 
CNR.1; 56.889.595/0001-32 	 (16) 3665-7200 
End: Cel.  Joaquim  Alberto, 421 - Centro - Altindpolis SP  

ANEXO V - MEMÓRIA DE CÁLCULO DA APLICAÇÃO DO RECURSO: 



VALOR TOTAL 

GASTO - CUSTO 

100% DO 

HOSPITAL 

FINANCIADO PELO 

CONVÊNIO DISCRIMINAÇÃO 
VALOR MENSAL 

PACTUADO 

20.212,00 

20.212,00 

(100%)  
Municipal Exames laboratoriais externos 

9-lospital de Misericórdia de Altirw'poris 
CNPJ; 56.889.595/0001-32 	 (16) 3665-7200 

End: Cel.  Joaquim  Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP 

Pgto de telefone 1.411,00 

Pgto de sistema informatizado 5.318,00 

Serviços jurídicos 4.000,00 
13.800,00 

7.250,00  
Municipal 

Serviços contábeis 

Serviços administrativos 6.000,00 

Manutenções 5.080,00 
4.064,00 

(80%) 
Municipal 

Medicamentos, materiais hospitalares, 

Wnpeza e escritório 
48.141,73 

38.513,38 

(80%) 
Municipal 

• 
Cêneros alimentícios e materais de cozinha 12.314,51 

9.851,61 
(80%)  Municipal 

Exames laboratoriais - internos 5.243,56 
4.527.65 

(80%) 
Municipal 

Exames ultrassonagrafia - internos 416,00 

TOTAL PARCIAL 1 558.194,07 463.788,00  

EXAMES EXTERNOS REALIZADOS PARA A REDE MUNICIPAL 

TOTAL PARCIAL 2 
20.212,00 	20.212,00 

   

   

TOTAL GERAL (parcial 1 + parcia l 2) 	 484.000,00 

A diferença entre os custos totais para manutenção das metas físicas contratualizadas serão 

custeados com recursos Estaduais do Projeto Longa Permanência, bem como Recursos 

Próprios do Hospital de Misericórdia de Altinópolis. 

Os recursos financeiros relativos à Prestação de Serviços da contratada deverão ser 
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Hospital-  de Misericórdia de Attinópolis 
CNPJ; 56.889.59510001-32 	 (16) 3665-7200  
End:  Cel. Joaquim Alberto, 421 - Centro Altindpolis SP 

repassados pela contratante em 02 parcelas, ou seja: 

Valor total R$ 484.000,00 (quatrocentos e oitenta e quatro mil reais) 

R$ 242.000,00 até o 100  dia do mês de referência. 
R$ 242.000,00 até o 20° dia do mês de referência. 

O prazo de vigência dos serviços á serem prestados é de 01/01/2020 até 31/03/2020, com 

avaliações trimestrais de acompanhamento. 

Este plano operativo poderá ser rescindo total ou parcialmente pelo 

CONVENIADO/CONVENIENTE com aviso prévio de no mínimo 30 dias. 

V — INDICADORES PACTUADOS — INDICADORES PARA 
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DAS METAS FÍSICAS 

A - INDICADORES DE PRODUÇÃO 

Metas Quantitativas 

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR 

Indicador Meta Pontuação Fonte de Informação 

%da 
meta 

Pontos 

Percentual de alcance 100% da meta física 90 	a 100 Sistema de 
das metas físicas para pactuada por forma de 100% Informações 
internação 	de 	média 
complexidade 

Organização Hospitalares do 
SUS 80 	a 75 

89,9% ( SIA-SUS) 
70 	a 50 
79,9% 

60 	a 25 
69,9% 

<60% Não 
Pontua 



Meta 
Atençãb á Saúde 

Comissão de Revisão de Óbitos implantada e 
atuante / relatório mensal 

Situação da unidade 
Implantada 	 Atuante 

Sim/não Pontos 	Sim/nãoi Pontos 

Sim 	100  

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 
implantada e atuante / relatório mensal 

Total: 200  

00  Não 

00 Não 100  Sim 

Hospital de Misericórdia are Attinfiftelis- 
CNPJ: 56.889.59510001-32 	 (16) 3665-7200  
End:.  Cal. Joaquim Alberto, 421 - Centro - Altinõpolis SP 

ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL 

Indicador Meta Pontuação Fonte de 
Informação %da 

meta 
Pontos 

Percentual de alcance 100% da meta física 90 	a 100 Sistema de 
das metas físicas para pactuada por forma de 100% Informações 
procedimentos Organização 80 	a 75 Hospitalares 
ambulatoriais 89,9% do SUS 

70 	a 50 (SIA -SUS) 
79,9% 
60 	a 25 
69,9% 
<60% Não 

Pontua 

B —INDICADORES DE GESTÃO 

Metas Qualitativas 

Pontuação: Sim = 200 pontos; Não = O pontos 

PARTICIPAÇÃO 
NAS 	POLÍTICAS 
PRORITARIAS DO 

SUSmeta 

Sim Não Parcial Pontos Fonte de 

informação 

Ouvidoria para escuta 
de usuários e 
profissionais 
sistemática de 
respostas e 
divulgação trimestral 
dosresultados 

Relatório trimestral 
das 

providenciasadotad 
as 

Pesquisa de 
Satisfação dos 
Usuários realizada 
semestralmente com 
formulário e 
metodologia de 
apuração, avaliação e 
divulgação dos 
resultados 

Resultado da 
pesquisa de 
satisfação 

dosusuários 



ospitat tie  Misericórdia  de YLftinópofLc 
CNNI: 56.889.59510001-32 	 (16) 3665-7200 
End: Cel.  Joaquim  Alberto, 421 - Centro - Altinópolis SP  

Aplicação 	Plano 	de 
trabalho 

Informação do 

HumanizaSUS hospital 

Aplicação 	Politica Informação do 
Nacional 	de 
Medicamentos hospital 

Pontuação: Sim= 100 pontos; Parcial = 50 pontos; Não = zero pontos 

GESTÃO HOSPITALAR 

Meta Sim Não Parcial Pontos Fonte de 
informação 

Plano Diretor Anual 
que 
norteie as atividades do 
hospital 

Plano 
Diretor 

Relatório 	mensal das 
atividades executadas 

Relatório 

Apresentação 	do 
relatório 	mensal 	da 
estrutura de receitas e 
despesas e da 
produção à Comissão 

de 
Acompanhamento 

d 
o Convênio 

Relatório 

Pontuação: Sim= 100 pontos; Parcial = 50 pontos; Não = zero pontos 

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

Meta Sim Não Parcial Pontos Fonte de 
informação 

Programaçãoanual das Apresentação 
estratégias/ações para 
qualificação 	dos 
profissionaisapresentad 
a 
até 	90 	dias 	após a 
assinaturadeste Plano 

do calendário 

OperativoAnual 
Comprovação 

Execução de todas as 
açõesprogramadas 
para 
qualificação 	dos 
profissionais 

das atividades 

desenvolvidas 

Pontuação: Sim= 100 pontos; Parcial = 50 pontos; Não = zero pontos 
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João brão Fil 
P 	edor Hospital de Misericórdia 

Hospital de Misericórdia d Artinóporis 
CNKI: 56.889.595/0001-32 	 (16) 3665-7200  
End:  Cal. Joaquim Alberto, 421 - Centro -Altinópolis SP 

TABELA DE VALORIZAÇÃO DO DESEMPENHO 

Metas PontuaçãoPossivel 
AssistênciaHospitalar/Ambulatorial 200 
Atenção à saúde 200 
Participação nas políticas prioritárias do SUS 300 
Gestãohospitalar 300 
Desenvolvimentoprofissional 200 
TOM  	 1200 

Faixas de pontuação Percentual do valor 
variável 

Até 300 25% 
301 a 600 50% 
601 a 900 75% 

901 a 1200 100% 

Altinópolis, 27 de Dezembro de 2019. 

oy  
Ni,T•ilia-Vó-liolini  Biaggi  11iiálá 

Secretária Adjunta da Saúde 

José-kõbéno Tcin Marques 
Pref o Municipal 
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