
 
 

 

PLANO DE TRABALHO – LABORATÓRIO E AMBULATÓRIO DE 

ESPECIALIDADES 

 

Visando otimzar a gestão de recursos públicos, a Secretaria Municipal de Saúde 

de São José dos Campos em parceria com a OSS/HMTJ – Hospital e Maternidade 

Therezinha de Jesus, deliberaram pelo ajuste do Plano de Trabalho do HCS – 

Hospital de Clínicas Sul entregue anteriormente em conformidade com o edital 

CHAMAMENTO PÚBLICO 003/SS/2017, efetuando a partir deste momento as 

seguintes alterações:  

 

1. OSS-HMTJ passará a gerenciar o Laboratório do Município já alocado 

dentro do referido hospital expandindo o numero de exames nele 

executado. 

2. Ficou acordado que seja feito também ajuste no que se refere a produção 

de Pequenas Cirúrgias, sendo este item substituído por atendimento em 

Ambulatório de Especialidades Médicas. 

 

1. Proposta Financeira 

 

A alteração do Plano de Trabalho inicial apresentado por esta OSS em face ao 

Edital ja mencionado a cima, contemplava a produção de Pequenas Cirúrgias, 

esta será substituida pelo atendimento de Ambulatório de Especialidades 

Médicas o que não trará nenhum acréscimo financeiro à Secretaria de Saúde de 

São José dos Campos; em contra partida assumiremos a gestão do Laboratório do 

Município albergado dentro do Hospital de Clínicas Sul, tendo este acréscimo 

anual de R$ 3.019.000,00 (três milhões e dezenove mil reais), a serem pagos 

em parcelas mensais no valor de R$ 251.583,33 (duzentos e cinquenta e hum 

mil, quinhentos e oitenta e três reais, e trinta e três centavos), acrescidos ao 

valor do repasse mensal de R$ 2.516.318,89 ( dois milhões quinhentos e 

dezesseis mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos) pagos no 

quinto dia útil de cada mês a gestora do Hospital de Clínicas Sul, OSS/HMTJ – 

Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus, totalizando o valor total de repasse 

mensal de R$ 2.767.912,22 (dois milhões, setecentos e sessenta e sete mil, 

novecentos e doze reais e vinte e dois centavos.) 

A cada quadrimestre deverá ser apresentado relatório detalhado de gestão 

destes novos serviços com apresentação de indicadores quantitativos  e 

qualitativos, afim de avaliarmos possíveis necessidades de ajustes das metas 

usados para esta proposta inicial.  

 

2. Da prestação de Contas 

Mantem-se como ja previsto no Plano de Trabalho original, feita mensalmente e 

apresentada quadrimestralmente a esta Secretaria de Saúde do Municipio de São 

José dos Campos conforme agendamento feito via Departamento de Contratos – 

SMS/ S.J.Campos, conforme metas estabelecidas nos anexos IX, X e XI. 

 



 
 

 

3. Gestão Laboratório Central  

 

A responsabilidade pela Gestão do Laboratório Central instalado no Hospital de 

Clinicas Sul passa a ser da OSS/HMTJ a partir da assinatura do novo plano de 

trabalho, tendo como meta inicial pactuada com a Secretaria Municipal de Saúde 

efetuar 75.000 exames mês mantendo o número de funcionários existentes, mas 

podendo readequar suas atividades dentro do setor desde que não se caracterize 

desvio de função do servidor. 

 

3.1 Gestão de Recursos Humanos: Caberá à gestora avaliar a necessidade de 

contratação de novos colaboradores, devendo esta ser feita através de 

processo seletivo amplo com respeito às Legislações Trabalhistas existentes e 

com salários de mercado equivalente a atividade exercida sempre que houver 

transferência ou aposentadoria do servidor público hoje alocado no laboratório, 

conforme tabela abaixo: 

 

Item CARGOS Quant. Função Escala 

1 Bioquímico/ 

Farmacêutico RT 

1 Coord. Lab. 5x2 

2 Bioquímico/ 

Farmacêutico ST 

2 Sup. Lab 12x36 

3 Biomédico 8 Resp. Setor 12x36 

4 Tecnico em Patologia 22 Exames Setores 12x36 

5 Estagiário Sup. 

Laboratório 

4 Exames Setores 5x2 

6 Auxiliar Administrativo 2 ADM. Lab. 5x2 

Total de Colaboradores: 39 

 

O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos ficará responsável por comunicar qualquer alteração do quadro de 

profissionais alocados no Laboratório, seja por transferência ou aposentadoria, 

para que a OSS-HMTJ possa informar a Secretaria Municipal de Saúde de São 

José dos Campos e com a ciência e aprovação desta efetuar a contratação de 

substituto, respeitando os quesitos a cima citada. 

 

Será enviado ao Setor de Contratos da mesma Secretaria oficio com 

aprovação de tais modificações para que no mês subseqüente seja repactuado 

novo valor de  repasse a gestora do Laboratório/Hospital. 

 

 

 



 
 

 

Abaixo tabela de cargos/ salários de mercado: 

 

 

Paragrafo Único: A folha de pagamento, controle de ponto, horas extras e 

benefícios, dos servidores do município hoje alocados no Laboratório do 

Município continuam sobre a responsabilidade da Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos. 

 

3.2 Insumos e Equipamentos:  

 

Caberá à gestora efetuar a compra e/ou locação dos equipamentos 

necessários para que sejam mantidas as mesmas características técnicas do 

laboratório, bem como todos os insumos necessários para o funcionamento do 

mesmo tendo como meta o aumento da capacidade gradual de atendimento de 

exames estabelecida: 75.000 exames/mês. 

 

Os insumos necessários para a COLETA dos exames nas unidades de saúde 

serão definidos na alteração do ANEXO IX. 

 

 

3.3 Unidades a Serem atendidas: 

 

Além de atender ao próprio Hospital de Clínicas Sul, caberá ao Laboratório do 

Município instalado nesta unidade atender: 

 

Com a Coleta de Exames 

- Exames de Urgência: 

 - UPA Novo Horizonte; 

 - UPA Eugênio de Melo; 

 - UPA Campo dos Alemães; 

 - UPA Saúde Mental. 

- Exames de Rotina: 

06 (seis) UBSs Resolve localizadas na Zona Sul do Município de São José dos 

Campos. 

As coletas de exames seguirão os horários abaixo pré-definidos: 

Item CARGOS Salário Base Encargos Salário Bruto

1 Bioquimico/ Farmacêutico RT 4.586,00R$     1.834,40R$     6.420,40R$     

2 Bioquimico/ Farmacêutico ST 3.250,00R$     1.300,00R$     4.550,00R$     

3 Biomédico 2.400,00R$     960,00R$        3.360,00R$     

4 Tecnico em Patologia 2.100,00R$     840,00R$        2.940,00R$     

5 Estagiário Sup. Laboratório 800,00R$        320,00R$        1.120,00R$     

6 Auxiliar Administrativo 1.208,86R$     483,54R$        1.692,40R$     



 
 

 

 
 

Parágrafo Único: As equipes de coleta que irão retirar os exames nas 

unidades aguardarão por até 10 minutos para a retirada do material para que 

não ocorram atrasos nas rotas e liberação de exames. Caso este tempo de 

espera se exceda, a equipe seguirá para a unidade subsequente de coleta e o 

material (se existir), ficará a cargo da mesma para encaminhamento ao 

Laboratório do Município o que não foi liberado pela unidade de saúde em 

tempo hábil.  

 

Sem Coleta de Exames 

- Exames de Rotina: 

 - CRMI; 

 - UBS/UPA São Francisco Xavier; 

 - Monteiro Lobato; 

 - Paraibuna; 

 - Centro de Detenção Provisória – CDP; 

 - Hospital Municipal e 

 - Medicina do Trabalho 

- Exames de Saúde Pública: 

 Laboratório Central: Realizará exames de Saúde Pública para todas as 

Unidades Básicas de Saúde, 03 Unidades Pronto Atendimentos (Novo 

Horizonte, Eugenio de Melo, Campo dos Alemães, São Francisco Xavier e 

Saúde Mental), Hospital de Clínicas Sul; Monteiro Lobato, Paraibuna,  Exames 

CD4/CD8 e Hematoscopia para Malária do Litoral e Vale do Paraíba; 

 Cadastro e Treinamento: de unidades ao sistema GAL; 

 Teste de paternidade: coleta e envio ao Tribunal de Justiça; 

 

Caberá ainda a Gestora do Laboratório Municipal o encaminhamento de 

exames para os laboratórios de apoio: 

Instituto Adolfo Lutz -Taubaté (2x Semana) 

Praça Cel. Vitoriano, 23 - Centro, Taubaté - SP, 12020-020 

Instituto Adolfo Lutz - São Paulo (1x Semana) 

Av. Dr. Arnaldo, 355 - São Paulo - CEP 01246-000  

 



 
 

 

3.4 Infraestrutura 

 

Toda a manutenção, preventiva e/ou corretiva da estrutura física do Laboratório 

Municipal que se encontra dentro do Hospital de Clinicas Sul passa a ser de 

responsabilidade da gestora da unidade: OSS/HMTJ – Hospital e Maternidade 

Therezinha de Jesus, podendo esta ser readequada dentro de princípios 

técnicos de forma a melhorar o trabalho dos colaboradores e servidores que ali 

venham a trabalhar. 

 

3.5 Tecnologia da Informação 

 

Toda a infraestrutura de TI seja ela física (computadores, impressoras Laser e 

Térmicas) ou implantação de Sistema para rastreabilidade e disponibilização 

de resultados de exames e rastreabilidade/ segurança do processo de coleta 

nas unidades de COLETA (UPA´s e UBS´s) serão de responsabilidade da 

contratante a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

3.6 Da Implantação 

 

O aumento no número de exames a serem feitos no Laboratório do Município 

se dará de acordo com o cronograma de implantação da infraestrutura de TI 

citado no item 3.5 deste Plano de Trabalho, o qual cabe a Secretaria de Saúde 

programa-lo, não podendo a contratada e gestora ser penalizado devido a 

atrasos que venham a ocorrer neste processo e que possam acarretar em não 

comprimento da meta estabelecida no ANEXO X, item 1.1.3. 

 

 

3.7 Indicadores Estratégicos 

- Quantitativo: 

 - Número de Exames Efetuados por Grupo; 

 - Número de Procedimentos por Funcionários. 

 

- Qualitativo: 

 - Tempo de Liberação de Exames de Emergência (a partir da chegada da 

amostra); 

 - Tempo de Liberação de Exames de Rotina (a partir da chegada da 

amostra); 

 - Total de Ensaios Adequados na Análise Anual; 

 - Recoletas de Amostras total e por unidade atendida; 

 

 

 

 

 

4. Ambulatórios de Especialidades Médicas 



 
 

 

 

Dentro do Plano de Trabalho proposto inicialmente no CHAMAMENTO PÚBLICO 

003/SS/2017  a atividade de Pequenas Cirúrgias será substituida pelo Ambulatório 

de Especialidades Médicas com finalidade de atendimento aos pacientes 

encaminhados pelas Unidades Basicas de Saúde, através do Sistema de 

Agendamento do município: SAMS nas seguintes especialidades: Urologia, 

Cardiologia e Ortopedia. 

 

4.1 Das Responsabilidades  

 

Caberá ao CONTRATANTE através do IPPLAN,o agendamento das consultas que 

serão disponibilizadas pela CONTRATADA via sistema SAMS. A CONTRATADA 

disponibilizará quatro vagas para consultas/hora tendo como meta de 

agendamentos do mês o volume abaixo descrito: 

 

Especialistas Vagas 

Urologista 960 

Cardiologista 1248 

Ortopedista 1440 

Total 3648 

 

Fica a cargo da CONTRATADA o controle das vagas para que este número não 

ultrapasse o teto mensal previsto de consultas/ mês.  

Caso as consultas não sejam agendadas pela prefeitura (perda primária) será 

mantido o valor fixo de quatro consultas por hora, já que os custos fixos serão 

mantidos independentes da presença ou não do paciente.   

Esse volume poderá ser alterado após a reavaliação do plano de trabalho que 

deverá ser quadrimestral conforme mencionado anteriormente. 

 

 

PARAGRAFO ÚNICO: o IPPLAN poderá agendar até cinco consultas/hora 

levando em consideração os 20% de absenteísmo hoje existente com o objetivo 

de que 100% das consultadas agendadas se concretizem conforme meta de 

quatro consultas/hora. 

 

4.2 Recursos Humanos 

Caberá a CONTRATADA a disponibilização de equipe médica de especialistas 

para atendimento de: 

-  Cardiologia; 

-  Urologia  

-  Ortopedia 

 

O atendimento se dará no período das 08h00 às 20h00 de Segunda à Sexta e das 

08h00 às 14h00 aos Sábados. 

 



 
 

 

4.3 Infraestrutura 

 

Toda a manutenção preventiva e ou corretiva da estrutura física do Ambulatório de 

Especialidades que se encontra dentro do Hospital de Clinicas Sul passa a ser de 

responsabilidade da gestora da unidade: OSS/HMTJ – Hospital e Maternidade 

Therezinha de Jesus, podendo esta estrutura ser readequada dentro de princípios 

técnicos de forma a melhorar o trabalho dos colaboradores e servidores. 

 

4.4 Tecnologia da Informação 

 

Toda a infraestrutura de TI seja ela física (computadores, impressoras Laser) ou 

implantação de Sistema serão de responsabilidade da CONTRATADA, no caso a 

OSS/HMTJ – Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus. 

 

4.5 Indicadores Estratégicos 

 

- Quantitativo: 

 - Número de Consultas Liberadas para Agendamento; 

- Número de Consultas TotalEfetivadas; 

 - Número de Consultas Total por Especialidades Efetivadas 

- Qualitativo: 

 - Absenteísmo; 

 - Perda Primária; 

- Cancelamentos de agenda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO IX  

METAS DE PRODUÇÃO 

 

1. Atividades Mínimas a realizar 

 

1.1. Assistência Hospitalar 

1.1.1.Atingir, no mínimo, 90 % da meta estabelecida no Plano de Metas de 

Produção. 

1.1.2. O indicador de aferição será a saída hospitalar, comprovada por meio 

da Autorização de Internação Hospitalar - AIH emitida pelo próprio hospital, 

processada e faturada pelo ATASUS/MS; 

1. 1 .3.  Manter em funcionamento a totalidade dos leitos operacionais nas 

especialidadesdefinidas. 

1.2. Urgência/ Emergência 

Manter o Serviço de Urgência/Emergência em funcionamento nas 24 horas do 

dia, todos os dias da semana. 

1.3. Ambulatório 

Atender os usuários egressos da instituição hospitalar e os usuários 

encaminhados pelo Complexo Regulador do município para as especialidades 

previamente definidas. 

1.4. Ambulatório de Especialidades 

Disponibilizar agenda para atendimento de especialidades médicas em 

Cardiologia, Urologia e Ortopedia,conforme tabela abaixo, visando auxiliar na 

fila de atendimento dos municípios, conforme demanda: 

 

Especialistas Vagas 

Urologista 960 

Cardiologista 1248 

Ortopedista 1440 

Total 3648 

A disponibilização das vagas seguirá os critérios de implantção definidos no 

anexo X – Das obrigações. 

 

1.5. Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico- SADT 

Realizar os exames de Análises Clínicas, Radiologia Convencional, 

Ultrassonografia e Eletrocardiografia, conforme a necessidade dos usuários 

internados e atendidos na Urgência/Emergência. 

 

1.5.1. Exames de Análises Clínicas 

Realizar coletas, disponibilizar exames e efetuar os exames de Análises 

Clínicas do Hospital de Clínicas Sul, Unidades de Pronto Atendimento e 



 
 

 

Unidades Basicas de Saúde dentro da Região Sul da cidade, definidas pela 

Secretaria Municipal de Saúde até o teto de 75.000 exames, assim como 

disponibilizar os resultados de forma on-line. 

 

2. Compromissos Gerais 

a) Prestar atendimento de Urgência/Emergência, Atendimento ambulatorial 

(consulta), Internação, Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico — SADT e 

Atendimento Complementar. 

b) Manter atividades de aperfeiçoamento e treinamento em serviços nas 

áreas assistenciais e de suporte técnico e administrativo dentro da unidade 

Hospitalar e nas unidades de coleta de exames (se necessário); 

c) Disponibilizar equipe de coleta de exames rastreável para coleta dos 

exames e disponibilização de insumos necessários para coleta bem como 

disponibilização dos resultados dos exames através do Sistema já utilizado pelo 

Município de São José dos Campos e também sob sua responsabilidade. 

d) Serão Disponibilizados para as unidades de coleta de exames os seguintes 

itens: 

 d.1) Adaptador p/ Agulha (IEC); 

 d.2) Agulha 25x07 s/ dispositivo Segurança; 

 d.3) Dispositivo Intravenoso n. 23 (Scalp); 

 d.4) Envelope de Segurança Grande; 

 d.5) Envelope de Segurança Pequeno; 

 d.3) Curativo Blood Stop; 

 d.4) Etiqueta Térmica Branca identificação tubo/ pote de coleta; 

 d.5) Copo Coletor Multiuso – Fezes e Urina (tampa vermelha); 

 d.6) Coletor de Urina Estéril; 

 d.7) Coletor de Urina Infantil Unisex; 

 d.6) Garrafa Coletora Urina 24h; 

 d.8) Seringa 5ml s/agulha; 

 d.9) Seringa 10ml s/ agulha; 

 d.10) Torniquete Adulto; 

 d.11) Tubo Vacuo Gel – 5ml (Amarelo); 

 d.12) Tubo Citrato – 2ml (Azul); 

 d.13) Tubo EDTA – 2ml (Roxo); 

 d.14) Tubo Fluoreto – 2ml (Cinza); 

 d.15) Tubo Vacuo Citrato – 4,5ml (Azul); 

 d.16) Tubo Vacuo EDTA – 4ml (Roxo); 

 d.17) Tubo Vacuo Fluoreto – 4ml (Cinza); 

 d.18) Tubo Vacuo Heparina – 4ml; 



 
 

 

 d.20) Tubo Vacuo Seco s/ Gel; 

 d.21) Tubo p/ VHS; 

 d.22) Tubo p/ Metais Pesados c/ tampa (Branco); 

 d.23) Tubo p/ Chumbo c/ tampa (Azul Escuro); 

  

e) Manter um Programa de Qualidade que abranja, em especial , as 

áreas de: 

  Humanização do Atendimento  

  Protocolos Clínicos e de Internações  

3. Plano de Metas de Produção  

 

3.1.Quantitativos/Metas mensais 

LEITOS CAPACIDADE INSTALADA LEITOS/DIA META 

Internação 

AD  

Internação 

Inf. 

39  

09 
1170 

270 

90%  

90% 

 

Obs: Reanimação = 02 leitos atendimento por demanda 

espontânea. Reanimação = 01 leito —› atendimento por 

demanda espontânea 

ATENDIMENTO AMBULATORIAL QUANTIDADE 

Consulta Adulto 14.000 

Consulta Pediatria 6.000 

Agendamento de Especialidades 3648 

 

SERVIÇO DE APOIO DIAGNÓSTICO E 

TERAPÊUTICO — SADT 

QUANTIDADE 

Eletrocardiog rafi a 1300 

Radiologia 4800 

Exames Laboratorias 75000 

 

INDICADORES HOSPITALARES 

Média de Permanência da Internação 5 dias 

Taxa de Ocupação Hospitalar 90,00% 

Taxa de Infecção Hospitalar 6 % 

Taxa de Mortalidade Global 55,4 % 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Premissas gerais utilizadas na definição do Plano de Metas de Produção 

 

a) Considerar para efeitos de cálculos a atividade ininterrupta de 24 horas durante 

todo omês; 

b) Metas previstas para alcançar 90% de ocupação da capacidade de 

internação; 

c) Para o cálculo das metas foram utilizados os indicadores Média de Permanência 

e Taxa de Ocupação Hospitalar. 

d) Apesar de estar regulada pelos Complexos Reguladores de Urgência, a Unidade 

é porta aberta de entrada para o atendimento de Urgência/Emergência em Média 

Complexidade de Clínica Geral, Médica, Pediátrica, Ginecologia/Obstetrícia, 

Ortopedia e Traumatologia. 

e) Pronto atendimento dimensionado de acordo com a capacidade de 

atendimento. 

f) Tendo em vista a mudança do perfil da Unidade, as Taxas de Infecção 

Hospitalar eMortalidade Global serão acompanhadas e avaliadas nos seis primeiros 

meses de execução do Contrato de Gestão. Após a primeira avaliação, essas taxas 

serão definidas, em conjunto, com a CONTRATADA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO X 

DAS OBRIGAÇÕES 

 

1.1. A CONTRATADA compromete-se a: 

1.1.1. Cumprir fielmente os ANEXOS descritos no item 2.1 do presente Instrumento. 

1.1.2. Assegurar a organização, administração e gerenciamento da Unidade, objeto 

do presente Contrato, por meio do desenvolvimento de técnicas modernas e 

adequadas que permitam o desenvolvimento da estrutura funcional e a manutenção 

física da referida Unidade e de seus equipamentos, além do provimento dos insumos 

e medicamentos necessários á garantia do seu pleno funcionamento. 

1.1.3. Em razão da implantação do ambulatório de especialidades e da assunção da 

gestão do laboratório central do município, e tendo em vista os ajustes necessários para 

a viabilização da gerência, operacionalização e execução do pactuado neste 

Instrumento, na fase de inical, essa poderá cumprir apenas: 

 

a) 40% das metas no primeiro mês. 

b) 50% das metas no segundo mês. 

c) 60% das metas no terceiro mês. 

d) 70% das metas no quarto mês. 

e) 80% das metas no quinto mês. 

 

1.1.3.1. A partir do sexto mês a CONTRATADA deverá cumprir plenamente, em maior 

ou igual a 90%, as metas pactuadas. 

 

1.1.4. Quando houver habilitação de novo serviço na Unidade, ainda não incluído no 

Quadro de Metas, esse serviço deverá ser acrescido mediante termo aditivo, no qual 

conste a nova pactuação com a data do início da prestação do serviço, com 

valores e prazos para cumprimento pleno da nova meta. 

 

1.1.5. Atender exclusivamente os usuários do SUS na Unidade de forma a: 

a) Garantir a universalidade de acesso aos serviços de saúde prestados. 

b) Garantir a integralidade da assistência dentro da sua capacidade instalada. 

c) Implementar a Política Nacional de Humanização no atendimento aos usuários do 

SUS, contemplando o Acolhimento com Classificação de Risco. 

d) Garantir a resolubilidade e a qualidade do serviço ofertado aos usuários do SUS. 

e) Garantir interface do Hospital com a Atenção Básica — Estabelecimento de 

relação de cooperação técnica no campo da atenção e da docência, entre os diferentes 

serviços do SUS. 



 
 

 

f) Alcançar elevados índices de satisfação, conforme indicadores de qualidade 

dos serviços. 

g) Promover a gestão hospitalar baseada em Sistema de Metas e medidas por 

Indicadores de Desempenho e Qualidade. 

h) Garantir requisitos e buscar as habilitações possíveis ao perfil da Unidade no 

Ministério da Saúde — MS. 

i) Buscar certi ficação de qualidade. 

 

1.1.6. Implantar e manter os Sistemas de Informação do SUS, segundo os 

critérios da CONTRATANTE. 

1.1.7. Alimentar os sistemas informatizados de gestão hospitalar disponibilizados 

pela CONTRATANTE, contemplando todos os modos necessários à gestão da 

Unidade. 

1.1.8. Alimentar, fidedignamente, o Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS e 

Sistema de Informação Hospitalar - SIH/SUS ou qualquer outro dessa natureza, segundo 

os critérios da CONTRATANTE e do MS. 

1.1.9. Registrar o faturamento ambulatorial e hospitalar no CNPJ da 

CONTRATADA, de acordo com as normas do MS. 

1.1.10. Manter quadro de recursos humanos qualificados e compatíveis com o 

porte da Unidade e com os serviços prestados, conforme estabelecido nas normas 

sanitárias, para funcionamento ininterrupto 24h e outras detalhadas neste 

Instrumento. 

1.1.11. Assistir de forma abrangente os usuários, procedendo aos devidos registros do 

Sistema de Informação Ambulatorial - SIA/SUS e do Sistema de Informação 

Hospitalar - SIH/SUS, segundo os critérios da CONTRATANTE e do MS. 

1.1.12. Incluir, na implantação da imagem corporativa e nos uniformes dos 

trabalhadores, o logotipo do SUS, e brasão da Prefeitura Municipal de SJC. 

1.1.13. Manter registro atualizado de todos os atendimentos efetuados na 

Unidade disponibilizando, a qualquer momento, à CONTRATANTE e às auditorias do 

SUS, as fichas e prontuários dos usuários, em meio físico ou eletrônico certificado, assim 

como todos os demais documentos que comprovem a confiabilidade e segurança dos 

serviços prestados. 

1.1.14. Apresentar os documentos de regularidade fiscal exigidos no Instrumento 

como condição para assinatura do Contrato de Gestão além da Qualificação como OS  

1.1.15. Manter durante toda a execução do Contrato de Gestão a compatibilidade 

com as obrigações por ele assumidas, bem como todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas no Chamamento Público. 

1.1.16. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, 

causados à CONTRATANTE, usuários e/ou a terceiros por sua culpa, em 



 
 

 

consequência de erro, negligência ou imperícia, própria ou de auxiliares que estejam 

sob sua responsabilidade na execução dos serviços contratados. 

1.1.17. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às 

repartições competentes, necessários à execução dos serviços objeto do presente 

Contrato. 

1.1.18. Em nenhuma hipótese cobrar direta ou indiretamente do usuário por serviços 

médicos, hospitalares ou outros complementares referente à assistência a ele 

prestada, sendo lícito, no entanto, buscar junto à CONTRATANTE o ressarcimento de 

despesas realizadas e que não estão pactuadas, mas que foram previamente 

autorizadas. 

1.1.19. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou a seu 

representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste 

Contrato. 

1.1.20. Enviar à CONTRATANTE, nos prazos e instrumentos por ela definidos, 

todas as informações sobre as atividades desenvolvidas na Unidade, bem como sobre 

a movimentação dos recursos financeiros recebidos e realizados. 

1.1.21. Em relação aos direitos dos usuários, a CONTRATADA obriga-se a: 

a) Manter sempre atualizado o prontuário médico dos usuários e o arquivo 

médico, considerando os prazos previstos em lei. 

b) Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação. 

c) Justificar, por escrito, ao usuário ou ao seu representante, quando solicitado, as 

razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato 

profissional previsto neste Contrato. 

d) Permitir a visita ao usuário internado, diariamente, conforme diretrizes da 

Política Nacional de Humanização — PNH 

e) Esclarecer aos usuários sobre seus direitos e assuntos pertinentes aos 

serviços oferecidos. 

f) Respeitar a decisão do usuário ao consentir ou recusar prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 

g) Garantir a confidencialidade dos dados e informações relativas aos usuários. 

h) Assegurar aos usuários o direito de serem assistidos religiosa e 

espiritualmente por ministro de qualquer culto religioso, desde que respeitadas as 

regras internas da Unidade. 

i) Assegurar a presença de um acompanhante, em tempo integral, na Unidade, 

nas internações de crianças, adolescentes, gestantes e idosos. 

j) Garantir atendimento indiferenciado aos usuários, exceto nos casos previsto 

em lei. 1.1.22. Incentivar o uso seguro de medicamentos tanto ao usuário 

internado como ao ambulatorial, procedendo a notificação de suspeita de 

reações adversas, por meio de formulários e sistemáticas da CONTRATANTE. 

 



 
 

 

1.1.23. Implantar Pesquisa de Satisfação na alta hospitalar. 

1.1.24. Realizar seguimento, análise e adoção de medidas de melhoria diante das 

sugestões, queixas e reclamações que receber com respostas aos usuários, no prazo 

máximo de 30 dias úteis.  

1.1.25. Instalar um Serviço de Atendimento ao Usuário - SAU, conforme diretrizes a 

serem  

estabelecidas pela CONTRATANTE, encaminhando relatório de suas atividades 

junto àPrestação de Contas, devendo ser implantado independentemente do Serviço 

de Ouvidoria exigido pelo SUS. 

1.1.26. Identificar suas carências nos serviços diagnósticos e/ou terapêuticos que 

justifiquem a necessidade do encaminhamento do usuário a outros serviços de 

saúde, apresentando à CONTRATANTE, mensalmente, relatório dos 

encaminhamentos ocorridos. 

1.1.27. Não adotar nenhuma medida unilateral de mudanças na oferta de serviços e 

nos fluxosde atenção consolidados, sem a prévia ciência e aprovação da 

CONTRATANTE. 

1.1.28. Possuir e manter em pleno funcionamento um Núcleo Hospitalar de 

Epidemiologia NHE, que será responsável pela realização de vigilância 

epidemiológica de doenças de notificação compulsória no âmbito hospitalar, assim 

como ações relacionadas a outros agravos de interesse epidemiológico. 

1.1.29. Implantar e manter um Núcleo de Manutenção Geral - NMG que contemple as 

áreas de manutenção predial, hidráulica e elétrica, assim como um Serviço de 

Gerenciamento de Risco e de Resíduos Sólidos na Unidade. 

1.1.30. Movimentar os recursos financeiros transferidos pela CONTRATANTE para a 

execução do objeto deste Contrato em conta(s) bancária(s) específica(s) e 

exclusiva(s), vinculada à Unidade, de modo a que os recursos transferidos não 

sejam confundidos com os recursos próprios da CONTRATADA. 

1.1.31. Anexar juntamente com a prestação de contas os comprovantes de 

quitação dedespesas com água, energia elétrica e telefone, efetuados no mês 

imediatamente anterior, bem como os comprovantes de recolhimento dos encargos 

sociais e previdenciários relativosao mês anterior. 

1.1.32. Tomar conhecimento, após assumir o gerenciamento da Unidade, dos 

contratos, convênios, cooperações técnicas e outros instrumentos firmados pela 

CONTRATANTE, manifestando-se quanto ao interesse em mantê-los, no prazo 

máximo de 30 dias, contados a partir da assinatura deste Contrato. 

1.1.33. Permitir o livre acesso da AGR e das Comissões instituídas pela 

CONTRATANTE, da Controladoria-Geral do Estado - CGE e do Sistema Nacional de 

Auditoria do SUS, em qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos 

relacionados direta ou indiretamente com este Instrumento, quando em missão de 

fiscalização, avaliação ou auditoria. 

1.1.34. Realizar processo seletivo para contratação de Recursos Humanos com a 

divulgação no sítio da CONTRATADA, além de manter capacitação permanente dos 

profissionais que prestam os serviços relacionados ao presente Contrato de Gestão. 

1.1.35. Garantir a segurança patrimonial dos bens móveis e imóveis cedidos e que 

estejam sob sua responsabilidade. 



 
 

 

1.1.36. Manter em seu quadro de funcionários o profissional pontuado ou outro 

com as mesmas certificações ou capacitações técnicas até o final da vigência do 

Contrato de Gestão, se no processo seletivo houve o recebimento de pontos pela 

capacidade do seu corpo técnico. 

 

1.2. A CONTRATANTE compromete-se a: 

1.2.1. Disponibilizar à CONTRATADA os recursos financeiros objeto deste 

Contrato deGestão, bem como a estrutura física, os materiais 

permanentes, os equipamentos e os instrumentos atualmente pertencentes 

aos serviços de saúde no Hospital de ClínicasSul Dr. Ivan da Silva Teixeira, 

no estado em que se encontram, para que a CONTRATADA possa dar 

cumprimento à sua obrigação de organização, administração e gerenciamento 

daUnidade gerenciada. 

1.2.2. Prover a CONTRATADA dos recursos financeiros necessários ao fiel 

cumprimento da execução deste Contrato de Gestão e a programar, nos 

orçamentos dos exercícios subsequentes, quando for o caso, os recursos 

necessários para custear os seus objetivos, de acordo com o sistema de pagamento 

previsto. 

1.2.3. Prestar esclarecimentos e informações à CONTRATADA que visem a 

orientá-la na correta prestação dos serviços e metas pactuadas, dirimindo as 

questões omissas neste Instrumento, dando-lhe ciência de qualquer alteração no 

presente Contrato de Gestão. 

1.2.4. Realizar o acompanhamento e a avaliação do Contrato de Gestão, observando in 

loco o desenvolvimento e cumprimento das atividades de assistência prestada pela 

CONTRATADA aos usuários da Unidade. 

1.2.5. Realizar, quadrimestralmente, avaliação global do cumprimento das metas e do 

Contrato sob os aspectos de gestão, contábil, jurídico e, em especial, a 

assistência aos usuários emitindo parecer conclusivo, após o devido contraditório. 

1.2.6. Manter no sítio da CONTRATANTE, e no Portal da Transparência, dados sobre 

este Instrumento, sua execução e avaliação, para consulta, a qualquer tempo, pelos 

cidadãos e usuários do SUS. 

 

2.1. A CONTRATADA compromete-se ainda a: 

 

2.1.1. Confidencialidade, sigilo e segurança das informações: A entidade 

Contratada será responsável, pela guarda dos documentos, dados e informações 

de saúde relativos aos pacientes atendidos no Hospital. Estes documentos, 

dados e informações incluem especialmente os de natureza assistencial, 

epidemiológica, administrativa ou ético-profissional, e, mesmo sujeitos às normas de 

sigilo e confidencialidade para proteção da privacidade individual, ainda assim tem 

caráter público, relevância social e interesse histórico e científico. 



 
 

 

2.1.2. Eventuais vazamentos ou falhas na cadeia de confiança devem sempre 

ser comunicados imediatamente à SS. A entidade Contratada deverá garantir o 

sigilo ético-profissional e a confidencialidade dessas informações, tanto por parte 

dos profissionais de saúde cuja atuação seja regulada por conselhos específicos, 

tanto por outros profissionais administrativos e de apoio que porventura sejam 

autorizados a manipular tais documentos e informações. 

2.2. A entidade Contratada deverá garantir a guarda segura dos documentos e 

informações em meio físico (papel, filme e outros) bem como providenciar cópias de 

segurança (backup) apropriadas para as informações em meio eletrônico ou digital. 

Cópias de segurança de dados eletrônicos (backups) deverão ser guardadas em pelo 

menos duas localidades físicas distintas, sendo pelo menos uma delas o próprio hospital 

e as outras localidades aprovadas pela SS. Aperiodicidade, estratégia e metodologia 

de realização de cópias de segurança deverá servalidada formalmente pela área 

técnica da Secretaria de Saúde. 

2.2.1. Nenhum dado, informação ou documento poderá ser eliminado ou 

descartado sem prévia aprovação da Secretaria de Saúde. Para organizar o 

descarte de documentos e informações, pelo critério de caducidade, deverá ser 

elaborada tábua de vida e gestão dos diversos documentos, determinando o 

conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à produção, tramitação, 

uso, avaliação, arquivamento, eliminação ou recolhimento para a guarda permanente, 

respeitando a legislação sobre guarda de informação de interesse público e de saúde, 

tábua esta que deverá ser aprovada pela Secretaria de Saúde através de seus órgãos 

de informação. Findos os prazos mínimos estabelecidos em lei para guarda dos 

prontuários médicos, considerando seu valor secundário, a Secretaria de Saúde 

através de seus órgãos ainda deverá ser consultada sobre a preservação definitiva 

ou aniostral dos documentos em papel. Os registros de saúde em meio óptico ou 

magnético, incluindo todos os tipos de imagens médicas, deverão ser objeto de guarda 

permanente, conforme resolução do CFM n° 1639/2002. 

2.2.1.1. Os documentos que eventualmente venham a ser eliminados, respeitando os 

critérios acima, e que contenham identificação de pacientes da unidade, deverão ser 

descartados por meio de trituradoras ou outro método que impeça a reconstituição da 

informação identificada.  

 

3.1. Para a execução do Contrato de Gestão deverão ser observados os seguintes 

requisitos e obrigações: 

3.1.1. Tendo em vista que a Unidade funcionará com o perfil descrito, caberá a 

Secretaria de Saúde e à Comissão de Avaliação acompanhar os indicadores 

definidos no Contrato de Gestão. 

3.2.1. A Contratada deverá dispor de recursos humanos qualificados, com habilitação 

técnica e legal, com quantitativo compatível com o perfil da Unidade e os serviços a 

serem prestados.  

Deverá obedecer às Normas do Ministério da Saúde — MS. do Ministério do 

Trabalho e Emprego — UTE, especialmente a Norma Regulamentadora de 



 
 

 

Segurança e Saúde no Trabalho em estabelecimentos de assistência à saúde, 

assim como as resoluções dos conselhos profissionais. 

3.2.2. A Unidade deverá possuir um responsável técnico, médico, com registro no 

respectivo Conselho de Classe. 

3.2.3. Cada médico, designado como Diretor/Responsável Técnico da Unidade, 

somente poderá assumir a responsabilidade técnica por uma única unidade 

cadastrada pelo SUS. 

3.2.4. A equipe médica deverá ser disponibilizada em quantitativo suficiente 

para o atendimento dos serviços e composta por profissionais das 

especialidades exigidas, possuidores do titulo ou certificado da especialidade 

correspondente, devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina, 

Resolução CFM n°. 1634/2002. 

3.2.5. A Unidade deverá possuir rotinas administrativas de funcionamento, 

protocolos assistenciais e de atendimento escritos, atualizados e assinados pelo 

Diretor/Responsável Técnico. As rotinas devem abordar todos os processos 

envolvidos na assistência, que contemplem desde os aspectos organizacionais até 

os operacionais e técnicos. 

3.2.6. A Unidade deverá adotar Prontuário Único do Usuário, com as informações 

completas do quadro clínico e sua evolução, intervenções e exames realizados, 

todas devidamente escritas de forma clara e precisa, datadas, assinadas e 

carimbadas pelo profissional responsável pelo atendimento médico, de enfermagem, 

de fisioterapia, de nutrição e demais profissionais de saúde que o assistam. Os 

prontuários deverão estar devidamente ordenados no Serviço de Arquivo Médico e 

Estatístico — SAME. 

3.2.7. A Unidade deverá dispor de serviços de informática com sistema para gestão 

hospitalar que contemple, no mínimo: controle de estoques, do almoxarifado e 

farmácia, prontuário médico observando disposto na legislação vigente, 

incluindo a Resolução CFM n°. 1.639/2002, serviços de apoio e relatórios 

gerenciais, que atendam aos indicadores e informações especificados no Contrato 

de Gestão. Caberá à Contratada a instalação da rede de informática, bem como a 

aquisição de sistemas e programas e o encaminhamento dos relatórios a Secretaria 

de Saúde / SJC. 

3.2.7.1. O sistema para gestão hospitalar deverá estar implantado e em execução no 

prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do início da execução do contrato de 

gestão, com disponibilização de acesso para acompanhamento em tempo real pela 

Secretaria de Saúde, que deverá ser comunicada com a devida antecedência do 

cronograma de implantação a partir de sua aquisição ou desenvolvimento, para que 

servidores municipais possam ser designados para acompanhar todas as fases, 

inclusive as etapas de treinamento e de início de operação.  

3.2.7.2. No mesmo prazo a contratada deverá implantar um módulo específico para 

controledos custos hospitalares e custos unitários por procedimento, 

disponibilizando o acesso irrestrito e em tempo real à Secretaria de Saúde, que 

deverá ser comunicada com a devida antecedência do cronograma de implantação a 

partir de sua aquisição ou desenvolvimento, para que servidores municipais possam 

 



 
 

 

ser designados para acompanhar todas as fases, inclusive as etapas de treinamento 

e de início de operação. 

3.2.7.3. A contratada deverá fornecer à contratante os relatórios gerenciais de 

gestão hospitalar, de controle de custos ou de execução de despesas, quando 

solicitados. 

3.2.8. A Unidade deverá desenvolver uma Política de Gestão de Pessoas, 

atendendo às Normas da Consolidação das Leis Trabalhistas — CLT/MTE, assim 

como deverá implantar e desenvolver uma Política de Segurança do Trabalho e 

Prevenção de Acidentes, em conformidade com a NR — 32/2005 do MTE. 

3.2.9. A gestão da Unidade deverá respeitar a Legislação Ambiental e possuir 

toda a documentação exigida. 

3.2.10. A Unidade deverá manter serviço de manutenção de equipamentos 

médico-hospitalares e predial, que contemple as áreas de manutenção preventiva e 

corretiva, predial, hidráulica e elétrica, assim como um serviço de gerenciamento de 

equipamentos de saúde.  

3.2.11. A Unidade deverá dispor de um Núcleo Hospitalar de Epidemiologia — NHE, 

constituir legalmente e manter ativas as Comissões: 

 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar - . 

Comissão de Ética Médica, de Enfermagem e Multidisciplinar 

Vigilância Epidemiológica 

Comissão de Verificação de Óbitos 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA —SESMT 

Comissão e Análise e Revisão de Prontuários 

 

3.2.11.1. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar — CCIH deve atender a Lei 

n° 9431, de 6 de janeiro de 1997,a Portaria MS n° 2616, de 12 de maio de 1998, 

e a Instrução Normativa n° 4, de 24 de fevereiro de 2010. 

3.2.12. A Unidade deverá constituir e manter serviço para relacionamento com o 

usuário: 

 Ouvidoria 

 Comunicação Social e de Relacionamento com o Usuário 

 

3.2.13. A Unidade deverá atender as legislações sanitárias federais, estaduais e 

municipais aplicáveis à Unidade. 

 

 

 

 



 
 

 

3.3. Caberá à contratada implantar e implementar as seguintes ações: 

3.3.1. Implantar serviços de: 

 Agência Transfusional; 

 Atendimento Saude Mental conforme Portaria n° 148,de 31 de janeiro de 2012  

 Fisioterapia; 

 Engenharia Clínica; 

 Ultrassonografia; 

 Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar; 

 NIR – Núcleo Interno de Regulação; 

 Núcleo de Educação Permanente; 

 Grupo Gerador para segurança na manutenção dos serviços médico-

hospitalares; 

 Núcleo de Gestão de Custos 

 

3.3.2. Implementar serviços de: 

 Cardiologia 

 Farmácia Hospitalar 

 Sistematização da Assistência de Enfermagem; 

 Ações de Monitoramento de Doenças Diarreicas Agudas e Ações de notificação de 

Vigilâncias; 

 Proteção Radiológica. 

 

3.3.3. Serviço de Imagiologia: 

A organização social será responsável pelo gerenciamento, operacionalização e 

execução das ações e serviços de imagiologia dos seguintes exames: Ultrassonografia, 

após implantação, e Radiologia Convencional. 

 

3.3.4. Plano Operativo: 

A Contratada deverá elaborar um plano operativo para ser apresentado no prazo de 

180 (cento e oitenta) dias do inicio da execução deste Contrato de Gestão. O Plano 

Operativo deverá abranger os próximos 24 (vinte e quatro) meses, prevendo 

investimentos, expansão física da unidade e novos serviços de acordo com as 

diretrizes que serão estabelecidos peia Secretaria de Saúde no prazo de 60 (sessenta) 

dias do início da execução contratual. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 



 
 

 

INDICADORES DE DESEMPENHO 

 

1.  Taxa de Infecção Hospitalar:  

É a relação percentual entre o total de infecções ocorridas, sem relação com a causa 

que motivou a internação. 

 

 

 

 

 

2.  Taxa de Mortalidade Global:  

É a relação global entre o total de óbitos na unidade durante um determinado período 

e ototal de pacientessaídos (alta e óbitos) durante o mesmo período. 

 

 

 

 

 

 

3.  Taxa de Ocupação Hospitalar: 

 

Relação percentual entre o número de pacientes-dia e o número de leitos-dia 

em determinado período, porém considerando-se para o cálculo dos leitos dia no 

denominador os leitos instalados e constantes do cadastro do hospital, incluindo os 

leitos bloqueados e excluindo os leitos extras 

 

 

 

 

 

 

4.  Média de Permanência Hospitalar:  

 

É a relação entre o total de pacientes dias e a quantidade de internações 

realizadas em determinado período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de infecções no período  x 100 

Taxas de altas e óbito no mesmo período 

 

Total de óbitos ocorridos no período x 100 

Taxas de altas e óbito no 

mesmo período 

 

 
Total de paciente-dia no período de 1 mês x 100 

Total de leitos operacionais dia 

do período 

 

Total de paciente-dia no período de 1 mês x 100 

Total de pacientes saídos do mesmo período 

 
 



 
 

 

5.Tempo médio de entrega de resultados de exames: 

É a relação da data de solicitação do exame e a data de entrega do mesmo. 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO DE PARÂMETROS 

INDICADOR  

Média de 

Permanência: 

Internação 

5 dias 

Taxa de Infecção 

Hospitalar 

< = 6% 

Taxa de Mortalidade 

Global 

< = 8,5% 

Taxa de Ocupação 

Hospitalar 

90,00% 

Tempo de entrega do 

exame 

06 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data da solicitação do exame 

Data da realização do exame 

 



 
 

 

ANEXO XII 

INDICADORES DE QUALIDADE 

1. Índice de Satisfação 

É a relação percentual entre a quantidade de avaliação entre bom e ótimo com o 

total de pessoas pesquisadas, mediante entrevista direta. 

ISC = Quantidade de avaliação entre bom e ótimo X 100= > 85%                   

Total de pessoas pesquisadas 

 

Entende-se por queixa o conjunto de reclamações recebidas por qualquer meio, 

necessariamente com identificação do autor, e que deve ser registrada 

adequadamente. 

Entende-se por resolução o conjunto de ações geradas por uma queixa no 

sentido de solucioná-la e que possa ser encaminhada ao seu autor como 

resposta ou esclarecimento ao problema apresentado. 

A pesquisa de satisfação do usuário sobre o atendimento do hospital destina-

se à avaliação da percepção de qualidade de serviço pelos pacientes ou 

acompanhantes. Em cada trimestre será avaliada a pesquisa de satisfação do 

usuário, por meio dos questionários específicos, que deverão ser aplicados 

mensalmente em pacientes, internados e acompanhantes e a pacientes atendidos nos 

ambulatórios dos hospitais, abrangendo 10% do total de pacientes, escolhidos 

aleatoriamente, em cada área de acolhimento, assistência e internação e 10% 

do total de pacientes atendidos em consulta no pronto atendimento. 

A pesquisa será feita verbalmente ou de forma digital espontânea, registrada 

em papel ou meios digitais auditáveis, sendo obrigatoriamente anônima,apenas 

com identificação numérica. Os modelos dos questionários deverão ser avaliados 

e aprovados pelo Órgão Fiscalizador/Secretaria de Estado da Saúde. Será fornecida 

uma planilha de consolidação para preenchimento das respostas obtidas, 

dividindo as aval iações em três grupos: o de pacientes internados, o de 

acompanhantes de pacientes internados e o de pacientes em atendimento pronto 

atendimento. O envio dos relatórios de consolidação dos três grupos deverá ser 

encaminhado até o dia 10 do mês subsequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO XIII  

SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO 

Avaliação será feita quadrimestralmente e obedecerá aos seguintes critérios: 

Análise dos Resultados de Metas Estabelecidas 

Análise dos Indicadores de Desempenho 

Análise dos Indicadores de Qualidade 

Análise dos Relatórios e dos Quadros da Ouvidoria 

Monitoramento da Produção e Faturamento 

 

Para cada uma das metas que compõem os indicadores acima 

será atribuída uma nota variando de O a 10, em função do grau de 

consecução da meta acordada. Para tanto será observada a escala 

constante da tabela abaixo: 

RESULTADO OBTIDO DA 

META 

NOTA ATRIBUIDA A 

META > 90% até 

100% 

10 

 >80% até 

89% 
9 

 > 70% até 

79% 
8 

 >60% até 

69% 
7 

 >50% até 

59% 
6 

 >40% até 

49% 
5 

 > 30% até 

39% 
4 

 >20% até 

29% 
3 

 > 10% até 

19% 
2 

 >5% até 

9% 
1 

 < 5% ZERO 

 

Cada um dos indicadores de desempenho receberá um peso específico, variando de 

1 a 4, em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de 

avaliação, conforme a seguinte distribuição: 

 

INDICADOR PESO 

IN1- Cumprimento de metas 

estabelecidas 
4 

IN2 - Indicadores de desempenho 2 

IN3 - Indicadores de qualidade 2 

1N4 - Produção e faturamento 2 



 
 

 

 

Memória do cálculo: 

 

 DESCRIÇÃO 

Meta Not

a 

Médi

a (a) 

Peso 

(b) 
TOTAL 

(c) --- (a) x 

(b) 

1 

   

4 

 

  

  

  

2 

   

2 

 

   

   

3 

   

2 

 

   

   

4 

   

2 

 

   

   

 TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES  

NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = > (c)/10  

 

 

Cada um dos indicadores de desempenho receberá um peso específico, variando de 

1 

a 4, em função da sua importância relativa no contexto da sistemática de avaliação, 

conforme a seguinte distribuição: 

INDICADOR PESO 

IN1- Cumprimento de metas 

estabelecidas 
4 

IN2 - Indicadores de desempenho 2 

IN3 - Indicadores de qualidade 2 

1N4 - Produção e faturamento 2 

 

 

 

 

 



 
 

 

Memória do cálculo: 

 

 DESCRIÇÃO 

Meta Not

a 

Médi

a (a) 

Peso 

(b) 

TOTAL 

(c) --- (a) x 

(b) 

1 

   

4 

 

  

  

  

2 

   

2 

 

   

   

3 

   

2 

 

   

   

4 

   

2 

 

   

   

 TOTAL DE PONTOS DOS INDICADORES  

NOTA GLOBAL DA AVALIAÇÃO = > (c)/10  

 

 


