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PARECER TÉCNICO CTAA 2019/2020

Contrato de Gestão nº 162/19 - UPA/Nova Friburgo

AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA
ORGANIZAÇÃO SOCIAL VIVA RIO

Em cumprimento ao disposto na Portaria Municipal nº 691 de 02 de setembro

de 2019, atendendo ao TAC nº016/2018, que constituiu a CTAA- Comissão

Técnica de Acompanhamento e Avaliação UPA-Nova Friburgo, que tem por objetivo

acompanhar a execução dos serviços prestados por Organização Social à UPA/Nova

Friburgo, esta CTAA vem, através do presente relatório, consolidar os dados

apurados, constatações e demais informações relativas à Prestação dos serviços da

Organização Social Viva Rio no período descrito acima:

DA CONTRATAÇÃO:

O contrato de Gestão nº162/19 celebrado entre o município de Nova Friburgo

e a Organização Social ocorrera atráves de Chamamento Público nº002/2019, o

qual objetivava a contratação de entidade de Direito Privado sem fins lucrativos,

qualificada como Organização Social, para gestão, operacionalização e execução

dos serviços de saúde na unidade de pronto atendimento UPA 24h- Conselheiro

Paulino, de Nova Friburgo, conforme especificações detalhadas no Termo de

Referência.

O referido contrato terá duração de 36 meses, no montante de

R$46.245.666,96, sendo repassado mensalmente o montante de R$1.284.601,86.

DAS METAS E INDICADORES DE DESEMPENHO

As metas e indicadores de desempenho, ao longo dos meses se

demonstraram da seguinte forma:
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A ocorrência da Covid-19 levou a população a reduzir a procura por

atendimentos médicos não urgentes, inclusive por orientação dos organismos de

Saúde Pública de evitar a procura de Unidades hospitalares que atendam os casos

de Covid-19.

No que tange ainda aos indicadores quantitativos e qualitativos, em sua

maioria vem sendo alcançadas as metas estabelecidas, embora seja importante

destacar os indicadores que apresentaram índices abaixo da meta:

Atendimento Global: como podemos observar no gráfico acima, o índice de

10.000 atendimentos/mês não vem sendo alcançado. Embora no período atual

tenhamos um fator relevante que é a Pandemia do Novo Coronavírus, podemos

observar que ao longo dos meses anteriores, tal meta também não chegou a ser

alcançada tendo em vista o quantitativo de atendimentos realizados.

Revisão de prontuários: a meta de 90% de revisão de prontuários não

vem sendo cumprida nos meses de execução dos serviços. Não obstante a alegação

da Organização Social Viva Rio de que a meta não corresponde ao cálculo padrão,

que, segundo ela, seria de 10%, que também não vem sendo atingido.

Óbitos em usuários classificados como risco vermelho: O percentual de

0% de óbito, estabelecido no TR, não vem sendo atingido ao longo da execução do

contrato, embora ocorra um índice inferior a 0,5% por cento, ainda não obteve o

índice estabelecido;

Usuários com permanência na emergência <24h: observamos que o

índice estabelecido não vem sendo cumprido, sendo verbalmente justificado pela

OS a dificuldade em regular o paciente, ou seja, ter disponibilidade de vagas nos

hospitais para transferência dos pacientes.
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Ressaltamos que a CTAA, através dos relatórios mensais, já solicitou

apreciação e avaliação pela Subsecretaria de Atenção Hospitalar dos quesitos que

implicam no não cumprimento dos índices estabelecidos.

Os demais itens, de acordo com as informações constantes nas

prestações de contas mensais da Organização Social, vêm sendo

cumpridos em sua totalidade.

DOS REPASSES RECEBIDOS E DAS DESPESAS REALIZADAS

A movimentação financeira no período de novembro de 2019 a outubro de

2020 ocorreu da seguinte forma:

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - CAIXA

RECEITAS

Contrato de Gestão 10.768.071,01

Receitas Financeiras 10.711,63

Outras Receitas 14.581,65

B - TOTAL DE RECEITAS 10.793.364,29

DESPESAS

Pessoal 7.084.994,96

Material de Consumo 739.179,57

Serviços de Terceiros 1.655.780,93

Taxas/Impostos/Contribuições 3.934,02

Serviços Públicos 6.299,52

Despesas Bancárias 3.812,99

Outras Despesas Operacionais 365.762,41

Investimentos 2.999,00

C - TOTAL DE DESPESAS 9.862.763,40

D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE

D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 930.600,89

TOTAL 930.600,89



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
CTAA- Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação- UPA

4

Importante salientar que os recursos destinados a Unidade de Pronto

Atendimento não ser aplicados em investimentos. Desta forma, recomendamos à

Secretaria de Saúde a glosa do valor de R$2.999,00.

Em cumprimento ao disposto no Item 13.1 do Termo de Referência, o

municipio promoveu a abertura de conta vinculada bloqueada para movimentação,

conforme previsto na IN5/2017, para garantia do cumprimeto da obrigações

trabalhistas, observando-se os seguintes títulos a serem provisionados para

pagamento dos trabalhadores da contratada: férias e 1/3 Constitucional de férias,

13º salário, indenização sobre os depósitos do FGTS e Contribuição Social para as

rescisões sem justa causa. Diante desta previsão, o municípío, até a data de

31/10/2020 remeteu a conta vinculada o montante de R$1.393.060,24 que

estará disponível para cumprimento do dispositivo.

DOS RECURSOS HUMANOS

A CTAA vem acompanhando o processo relativo a pessoal, especialmente no

que tange a realização dos processos seletivos.

O primeiro edital do processo seletivo público elaborado pela OS Viva Rio fora

iniciado em dezembro de 2019. No entanto, após análise da CTAA, da Procuradoria

Jurídica, do Gabinete do Prefeito Municipal, da Secretaria de Saúde e do

representante dos MPs, observou-se inconsistências que levaram a modificação do

edital. Após modificação, deu-se início ao processo que ocorrera posteriormente de

forma adequada ao estabelecido no Termo de Referência e no Edital de

Chamamento Público.

Durante a vigência, ou seja, no decorrer dos últimos meses, ocorre a

deficiência de profissionais motivada pela emergência em Saúde Pública de

importância nacional em decorrência do novo coronavírus, declarada a partir da

Portaria Nacional nº188 de 03 de fevereiro de 2020, que trouxe o desgaste de

profissionais por conta da pesada rotina de trabalho e do contágio da doença. Tal

situação culminou na necessidade de realização de novo processo seletivo com

finalidade de suprir a carência de profissionais na Unidade.

Pensando na problemática da seleção de pessoal através da entrega de

documentos presencialmente e a propagação do vírus, a OS Viva Rio preferiu
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realizar a seleção de forma on line, o que não ensejou na obtenção de êxito, uma

vez que ocorreu a falta de candidatos às vagas exclusivas para Pessoas com

deficiência -PCDs - cargo de Recepcionista, divergências na apresentação dos

documentos dos candidatos para os cargos de médicos clínico e pediátra que

deveriam ser anexados no ato da inscrição, bem como a baixa quantidade de

inscritos ao processo devido ter ocorrido de forma on line.

Diante da ocorrência a Viva Rio optou pela realização do processo seletivo de

forma presencial no mês de novembro/2020.

Devido ao grau de deficiência no quadro de médicos, a Viva Rio solicitou no

mês de outubro de 2020 a contração eventual de médicos através de RPA. A

Secretaria de Saúde acompanhada pela Procuradoria Geral chegou a efetiva

conclusão de que o serviço de serviço de saúde a população poderia ficar

prejudicada e desta forma, autorizou, até a conclusão do processo seletivo, a

contratção dos profissionais através de RPA.

Salientamos também que a CTAA vem mensalmente acompanhando os dados

de pessoal constante na Prestação de Contas e recomendando a glosa de valores

que considera irregular ao pagamento, o que vem sendo acatado pela Secretaria de

Saúde.

DO PATRIMÔNIO E DAS INSTALAÇÕES

Como já observado neste relatório, o Contrato Celebrado entre o município e

Organização Social não prevê gasto com investimentos, ou seja, todo o recurso

deverá ser aplicado no custeio da Unidade.

Podemos destacar a necessidade atual e urgente da Unidade em realizar a

aquisição de equipamentos de ar condicionado, uma vez que os aparelhos

instalados se encontram impossibilitados de uso. Tal demanda de aquisição já fora

autorizada pela Secretaria de Saúde e está no setor de licitação na fase de cotação.

Considerando que a Unidade sofre por depreciações e que consequentemente

medidas devem ser adotadas para manter a estrutura em bom funcionamento,

ressaltamos a necessidade de município dar atenção a tal patrimônio destinando

recursos para os investimentos necessários.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A CTAA, observando a sua designação, vem acompanhando a execução do

contrato de Gestão UPA/NF e conforme relato acima, toma as medidas de apurar e

recomendar medidas que levem ao cumprimento dos dispositivos legais e

principamente o ojetivo maior que a Prestação de um serviço público de qualidade

a população.

Atentamos que se encontra disponível no site da transparência do município,

no endereço http://novafriburgo-rj.portaltp.com.br/, os relatórios mensais relativos

a Prestações de Contas apresentadas pela Organização Social Viva Rio.

Aproveitamos ainda para consignar que a CTAA está em constante

fiscalização e se encontra a disposição para maiores informações.

Nova Friburgo, 11 de dezembro de 2020.

Kelle Barros Carvalho de Freitas Monara Tavares da Silva Cunha
Presidente- Matr.115.143 Matr.200.0263

Júlio Cezar Maia Turque Ricardo Fazoli Daneta
Matr. 207.264 Matr.207.305

Elizabeth Righetti Morais
Controladora Geral do Município

Matr.: 200.0688


