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OFÍCIO 0637/2020 

Criciúma, 3 de novembro de 2020. 

Ilmo. Sr. 
Mário José Bastos Júnior 
Gerencia de Acompanhamento de Execução e Metas Contratuais - GEAMC 
Secretaria de Estado da Saúde - SES 
Estado de Santa Catarina – SC 

Assunto: 
Entrega de Relatório para Avaliação de Execução – Obrigações Contratuais, 

competência de janeiro de 2020. 

O Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde - Ideas, organização 

social, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o Nº 24.006.302/0002-16, Gestor do Hospital 

Materno Infantil Santa Catarina – Hmisc, por intermédio de seu Diretor Executivo, Sandro 

Natalino Demetrio vem, respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, formalizar a 

entrega de relatório para avaliação de execução – obrigações contratuais da competência 

de janeiro de 2020 do HMISC (Contrato de Gestão SES/SPG nº 03/2018). 

Cordialmente, 

Sandro Natalino Demetrio 
Diretor Executivo 

Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde – Ideas 
 
 

Observação: Para apropriado atendimento de futuras solicitações de informações e 
eventuais notificações destinadas ao IDEAS solicitamos que estas sejam encaminhadas 
para o endereço eletrônico (e-mail) comunicacaooficial@ideas.med.br que é o serviço de 
comunicação externa do IDEAS. 
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APRESENTAÇÃO 

O presente documento tem por objetivo apresentar de maneira clara e objetiva os 

resultados alcançados com o gerenciamento, operacionalização e execução das ações e 

serviços de saúde do Sistema Único de Saúde – SUS, em regime de 24 horas/dia, no 

Hospital Materno infantil Santa Catarina, em conformidade com a pactuação dos 

indicadores de qualidade e resultados estabelecidos no contrato nº 03/2018, firmado junto 

à Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina – SES. 

Esta prestação de contas técnica está estruturada em dois volumes, sendo que 

apresenta um comparativo geral entre as diferentes atividades, e outro, contemplando as 

obrigações, as metas e os indicadores previstos, com seus respectivos resultados 

alcançados, ou então, quando for o caso, as devidas justificativas e também todos os 

documentos comprobatórios que fundamentam os resultados aqui descritos. 

As informações apresentadas neste volume estão estruturadas em dois capítulos: 

• ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS: que se refere ao 

acompanhamento do plano de trabalho do contrato; 

• RELATÓRIO TÉCNICO SETORIAL: que se refere ao acompanhamento setorial; 

Entendemos que este formato de apresentação da prestação de contas permite 

aos membros da Comissão de Fiscalização e Avaliação, da SES, ou qualquer outro 

interessado, possam localizar e comparar facilmente os diferentes elementos que 

compõem a execução do objeto contratado. Esperamos assim transparecer o compromisso 

do Instituto IDEAS em prestar um serviço de excelência à população assistida. 

Boa leitura. 
Equipe Ideas 
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1. ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

Está estabelecido no Contrato de Gestão SES/SPG Nº 03/2018, na Cláusula 

Segunda, as obrigações das partes diante do objeto contratualizado, sendo que cabe ao 

Instituto IDEAS, aquelas constantes no artigo 2.1. Todos estes itens estão transcritos na 

primeira coluna da tabela abaixo, sendo apresentado na segunda coluna, para cada um 

deles, o resultado alcançado no mês de competência desta prestação de contas, ou, então, 

a devida justificativa caso a obrigação não tenha sido atendida. Por fim, na última coluna, 

é apresentado a referência que possibilita localizar o meio de verificação que fundamenta 

o resultado ou a justificativa descrita. 

Tabela 1: Acompanhamento das obrigações contratuais 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

2.1.1. Assegurar a organização, 

administração e gerenciamento do 

HOSPITAL objeto do presente 

Contrato, através do desenvolvimento 

de técnicas modernas e adequadas 

que permitam o desenvolvimento da 

estrutura funcional e a manutenção 

física da referida unidade hospitalar e 

de seus equipamentos, além do 

provimento dos insumos (materiais) e 

medicamentos necessários a garantia 

do pleno funcionamento do HOSPITAL; 

Desde a abertura da maternidade até o 
momento, todos os meses são realizadas 
manutenções prediais e elétricas. 

Anexo VI - Relatório 

de Manutenção – 

pág. 111 

 

 

2.1.2. Aderir e alimentar o sistema de 

informação para monitoramento, 

controle e avaliação a ser 

disponibilizados pelo Órgão 

Supervisor, bem como permitir acesso 

ao banco de dados próprio, caso seja 

necessário importação de dados e 

integração dos sistemas; 

O acesso ao sistema foi encaminhado 

através de e-mail em 10 de abril de 2019.  

Apresentado no 

Relatório Técnico do 

mês de abril de 2019. 

2.1.3. Assistir de forma abrangente os 

usuários, procedendo aos devidos 

registros do Sistema de Informação 

Ambulatorial (SAI/SUS) e nas 

Autorizações de Internações 

Hospitalares (AIH/SUS), segundo os 

critérios do Órgão Supervisor e do 

Ministério da Saúde; 

Todas as informações referentes aos 

registros do SIA/SUS e AIH/SUS 

procedem fidedignamente, o setor de 

faturamento fiscaliza de maneira rigorosa 

todas as informações encaminhadas 

conforme a solicitação da SES. 

Não se aplica 

2.1.4. Garantir, em exercício no 

HOSPITAL, quadro de recursos 

humanos qualificados e compatíveis 

com o porte da unidade e serviços 

O dimensionamento do quadro de 

pessoal é realizado de acordo com a 

necessidade de cada setor, 

considerando também que na área de 

Não se aplica 
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OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

combinados, conforme estabelecido 

nas normas ministeriais atinentes à 

espécie, estando definida, como parte 

de sua infraestrutura técnico-

administrativa nas 24 (vinte e quatro) 

horas/dia; 

enfermagem há um quantitativo 

específico adotado pelo COREN, para a 

quantidade de funcionários por leito. 

O que pode ser analisado com precisão 

no anexo Quadro de Funcionários 

05/2020. 

2.1.5. Adotar identificação especial 

(crachá) e uniforme de boa qualidade 

para todos os seus empregados, assim 

como assegurar a sua frequência, 

pontualidade e boa conduta 

profissional; 

Todos os funcionários do Hmisc possuem 

uniforme e crachá. Os crachás foram 

devidamente confeccionados conforme 

descrito em Contrato de Gestão. 

Não se aplica 

2.1.6. Incluir, na implantação da 

imagem corporativa e nos uniformes 

dos trabalhadores, o logotipo do SUS, 

da SES/SC e do Hospital; 

Todos os funcionários do Hmisc possuem 

uniformes. 

Os uniformes são disponibilizados pelo 

setor de rouparia diariamente aos 

setores. Porém, foram confeccionados 

antes da assinatura do contrato, 

contendo apenas a logo do Hospital 

Materno Infantil Santa Catarina. 

Portanto, todos os uniformes serão 

revisados para adequação de acordo 

com o proposto em contrato. 

Não se aplica 

2.1.7. Manter registro atualizado de 

todos os atendimentos efetuados no 

Hospital, disponibilizando a qualquer 

momento ao Órgão Supervisor 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 no 

HOSPITAL; 

Todos os atendimentos realizados no 

hospital são informatizados, através do 

sistema CELK – GEM Saúde. 

Todos os prontuários são impressos e 

arquivados no Serviço de Arquivo Médico 

e Estatístico (Same) e também estão 

disponibilizados por meio de prontuário 

eletrônico, através do relatório no 

sistema. 

Modelo 

disponibilizado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

2.1.8. Providenciar e manter 

atualizadas todas as licenças e alvarás 

junto às repartições competentes, 

necessários à execução dos serviços 

objeto do presente Contrato; 

Todos os alvarás e licenças são 

revisados anualmente e de acordo com o 

prazo de validade de cada alvará é 

realizado um protocolo para a renovação. 

Aguardando renovação referente ao ano 

de 2020, que está vigente em caráter 

emergencial até 30/07/2020, em 

decorrência ao Corona vírus. 

Encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 
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OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

2.1.9. Como condição para assinatura 

do contrato a Executora deverá 

apresentar os documentos de 

regularidade fiscal exigidos no edital; 

Todos os documentos foram 

apresentados conforme indicação da 

SES. 

Não se aplica 

2.1.10. Manter durante toda a 

execução do contrato a 

compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, bem como, todas as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas no chamamento público; 

O Instituto IDEAS mantém 

compatibilidade com as obrigações por 

ele assumidas, bem como, todas as 

condições de habilitação e qualificação 

exigidas no chamamento público. 

Não se aplica 

2.1.11. Arcar com todo e qualquer dano 

ou prejuízo, de qualquer natureza, 

causados ao Órgão Supervisor, 

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; 

A prioridade nos atendimentos do 

Hospital é que se mantenha sempre um 

bom atendimento, humanizado e o mais 

empático possível, para que os índices e 

níveis de erros sejam os menores 

possíveis. A Organização Social em si, 

possui um setor de serviços jurídicos 

onde contam com profissionais 

qualificados para atender as demandas 

mais complexas, não transferindo as 

demandas ao Órgão Supervisor. 

Não se aplica 

2.1.12. Em nenhuma hipótese cobrar 

direta ou indiretamente ao paciente por 

serviços médicos, hospitalares ou 

outros complementares referente à 

assistência a ele prestada, sendo lícito, 

no entanto, buscar junto ao Órgão 

Supervisor o ressarcimento de 

despesas realizadas e que não estão 

pactuadas, mas que foram 

previamente autorizadas; 

No Hospital Materno Infantil Santa 

Catarina não é realizada nenhuma 

cobrança, todos os serviços ofertados 

são 100% gratuitos aos usuários. E caso 

haja algum exame ou procedimento que 

não estiver dentro dos padrões 

oferecidos pelo hospital, o exame é 

realizado e pago pela própria unidade e 

as referidas informações são realizadas 

pelo setor de faturamento para posterior 

cobrança. 

Não se aplica 

2.1.13. Responsabilizar-se por 

cobrança indevida feita ao paciente ou 

a seu representante, por profissional 

empregado ou preposto, em razão da 

execução deste contrato; 

O Hospital Materno Infantil Santa 

Catarina é um Hospital 100% SUS, 

portanto, sempre que há um exame 

diferenciado, que não seja 

disponibilizado nas dependências da 

Unidade, a mesma, em qualquer situação 

arca com todas as referidas despesas. 

Não se aplica 

2.1.14. Consolidar a imagem do 

HOSPITAL como centro de prestação 

de serviços públicos da rede 

assistencial do SUS, comprometido 

com sua missão de atender às 

O Hmisc atende com excelência, 

prestando serviços de qualidade aos 

usuários, visando sempre a humanização 

e adotando uma política de empatia aos 

pacientes. 

Não se aplica 
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OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

necessidades terapêuticas dos 

usuários, primando pela melhoria na 

qualidade da assistência; 

2.1.15. Manter em perfeitas condições 

de higiene e conservação as áreas 

físicas, instalações e equipamentos do 

HOSPITAL, conforme Termo de 

Permissão de uso; 

Há um contato muito grande entre o setor 

de Scih e Coordenação Operacional, 

onde as mesmas em conjunto buscam 

sempre os melhores insumos/produtos 

para que o Hospital esteja sempre 

higienizado.  

A equipe de Higienizadores atualmente é 

composta por 23 (vinte e três) 

colaboradores distribuídos 

adequadamente nos setores. 

Anexo II - Relatório 

Scih – pág. 66 

2.1.16. Prestar assistência técnica e 

manutenção preventiva e corretiva de 

forma continua nos equipamentos e 

instalações hidráulicas, elétricas e de 

gases em geral; 

Foi realizado a contratação de uma 

empresa de engenharia clínica para a 

manutenção dos equipamentos. São 

realizadas visitas semanais, realizado 

manutenções preventivas e corretivas.  

Não se aplica 

2.1.17. Devolver ao Órgão Supervisor, 

após o término de vigência deste 

Contrato, toda área, equipamentos, 

instalações e utensílios, objeto do 

presente contrato, em perfeitas 

condições de uso, respeitado o 

desgaste natural pelo tempo 

transcorrido, substituindo aqueles que 

não mais suportarem recuperação, 

conforme Termo de Permissão de uso; 

A empresa de Engenharia Clínica 

realizou um levantamento do parque 

tecnológico no hospital em dezembro de 

2018, informando suas condições e 

qualidades. Todos os equipamentos 

deverão ser patrimoniados de acordo 

com a padronização da SES. O 

levantamento de patrimônio atualizado 

será realizado novamente na 

competência de agosto de 2020. 

Relatório 

encaminhado na 

Prestação de Contas 

05/2019. 

2.1.18. Dispor da informação oportuna 

dos usuários atendidos ou que lhe 

sejam referenciados para atendimento, 

registrando seus dados contendo no 

mínimo: nome, sexo, data de 

nascimento, RG, CPF, endereço 

completo de sua residência, telefone e 

e-mail (se houver) por razões de 

planejamento das atividades 

assistenciais; 

Todos os atendimentos realizados no 

hospital, são incialmente feitos através de 

uma ficha do paciente, onde constam 

todos os dados solicitados, conforme 

Modelo de Ficha em anexo. 

Este tipo de ficha é padrão para 

quaisquer atendimentos do hospital. 

Modelo de ficha 

encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

2.1.19. Enviar ao Órgão Supervisor, 

nos prazos e instrumentos por ela 

definidos, todas as informações sobre 

as atividades desenvolvidas no 

Todos os meses são encaminhados 

relatórios setoriais mensais para controle 

desta informação. 

Não se aplica 
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OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

HOSPITAL, bem como sobre a 

movimentação dos recursos 

financeiros recebidos e realizados pela 

unidade hospitalar de saúde, até o 5º 

(quinto) dia útil do mês subsequente ao 

das atividades desenvolvidas; 

2.1.20. Encaminhar, na data definida 

pelo Órgão Supervisor as informações 

de que trata o item anterior, no mês 

subsequente ao das atividades 

desenvolvidas, ou no dia útil que lhe for 

imediatamente posterior; 

A planilha de Supervisão é encaminhada 

contendo todas as informações definidas 

pelo Órgão Supervisor. 

Apresentado no 

Volume I desta 

Prestação de Contas 

2.1.21. Em relação aos direitos dos 

usuários, a Executora obriga-se a: 
* Não se aplica 

a) Manter sempre atualizado o 

prontuário médico dos usuários e o 

arquivo médico considerando os 

prazos previstos em lei; 

Os prontuários são eletrônicos e 

atualizados a cada atendimento 

realizado, seja ele médico, enfermagem 

ou quaisquer especialidades que for 

evoluir o paciente. 

Assim que o atendimento é finalizado, o 

prontuário é impresso, assinado e 

arquivado no SAME por 20 anos, 

conforme prevê art.8º da Resolução nº 

16821/07 do Conselho Federal de 

Medicina. 

Não se aplica 

b) Não utilizar nem permitir que 

terceiros utilizem o paciente para fins 

de experimentação; 

No hospital não é permitido, que terceiros 

utilizem o paciente para fins de 

experimentação. 

Não se aplica 

c) Respeitar a decisão do usuário ao 

consentir ou recusar a participação em 

estudos clínicos voltados para a 

pesquisa científica, assim como em 

atividades de ensino que ocorram nas 

dependências do hospital; 

Atualmente no hospital possuímos 

acadêmicos de medicina, enfermagem, 

fisioterapia e outros, porém como a 

instituição não está vinculada a Hospital 

Escola, os pacientes possuem livre 

escolha para decidirem atendimento com 

o estagiário ou médico. Neste momento 

de isolamento social em decorrência do 

Covid-19, os estágios foram suspensos. 

Não se aplica 

d) Justificar ao usuário ou ao seu 

representante, por escrito, as razões 

técnicas alegadas quando da decisão 

da não realização de qualquer ato 

profissional previsto neste Contrato; 

Todos os procedimentos realizados no 

paciente são informados aos mesmos ou 

ao seu representante legal. 

Não se aplica 



 

 

 
UNIDADE CRICIÚMA | HMISC 

Rua Wenceslau Braz, 1015, Operária Nova, Criciúma – SC. CEP 88.809-020 
CNPJ: 24.006.302/0002-16 | (48) 3445-8780 | www.ideas.med.br 

Página 10 de 135 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

e) Permitir a visita ao usuário internado, 

diariamente, conforme diretrizes da 

Política Nacional de Humanização - 

PNH; 

Dentre as normas e rotinas do Hospital, 

estão os horários de visitas, que são 

distribuídos diariamente conforme anexo. 

Modelo 

encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

f) Esclarecer aos usuários sobre seus 

direitos e assuntos pertinentes aos 

serviços oferecidos; 

Quando o paciente faz a ficha, todo o 

procedimento para pronto socorro é 

informado na recepção e acolhimento. 

Caso o paciente seja internado, no 

momento da internação é entregue uma 

cartilha informando todas as normas e 

rotinas do hospital. 

Modelo de Cartilha 

encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

g) 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; 

O Hospital Materno Infantil Santa 

Catarina é um hospital com referência em 

atendimento infantil e materno, a decisão 

dos pais ou responsáveis legais pelos 

pacientes são reportadas ao Conselho 

Tutelar do município. 

Não se aplica 

h) Garantir a confidencialidade dos 

dados e informações relativas aos 

usuários; 

Todos os funcionários do hospital 

assinam um termo de confiabilidade e 

todas as informações via sistema são 

confidenciais, cada usuário possui um 

login e senha individuais. 

Não se aplica 

i) Assegurar aos usuários o direito de 

serem assistidos religiosa e 

espiritualmente por ministro de 

qualquer culto religioso; 

Quando se faz necessário e a pedido do 

paciente é liberado o acesso de 

representantes religiosos, desde que 

sigam as normas e rotinas estabelecidas 

pela unidade. 

Não se aplica 

j) Assegurar a presença de um 

acompanhante, em tempo integra l, no 

HOSPITAL, nas internações de 

crianças, adolescentes, gestantes e 

idosos; 

Durante todo o período de internação 

e/ou consulta em pronto atendimento, se 

faz necessário a presença de um 

acompanhante juntamente ao paciente. 

Não se aplica 

k) Garantir atendimento indiferenciado 

aos usuários. 

Todos os atendimentos realizados são 

imparciais e indiferenciados, os 

atendimentos são iguais a cada paciente 

que dá entrada no hospital. 

Não se aplica 
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OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

2.1.22. Fornecer ao usuário, quando 

solicitado, por ocasião de sua alta 

hospitalar, relatório circunstanciado do 

atendimento que lhe foi prestado, 

denominado "INFORME DE ALTA 

HOSPITALAR", no qual devem 

constar, no mínimo, os seguintes 

dados:  

a) Nome do usuário; b) Nome do 

Hospital; c) Localização do Hospital 

(endereço, município, estado); d) 

Motivo da internação (CID-10); e) Data 

de admissão e data da alta; f) 

Procedimentos realizados e tipo de 

órtese, prótese e/ou materiais 

empregados, quando for o caso; g) 

Diagnóstico principal de apoio e 

diagnóstico secunda rio de alta; h) O 

cabeçalho do documento deverá conter 

o seguinte esclarecimento: "Esta conta 

deverá ser paga com recursos 

públicos"; i) Colher a assinatura do 

usuário, ou de seus representantes 

legais, na segunda via no informe de 

alta hospitalar; j) Arquivar o informe 

hospitalar no prontuário do usuário, 

observando-se as exceções previstas 

em lei. 

O Informe de Alta Hospitalar é fornecido 

ao paciente no momento da sua alta, 

conforme modelo em anexo. Porém 

algumas adequações estão sendo 

realizadas para que o Informe de Alta 

esteja conforme a padronização da SES. 

Modelo de Nota de 

Alta foi encaminhado 

na Prestação de 

Contas 12/2018 

2.1.23. Incentivar o uso seguro de 

medicamentos tanto ao usuário 

internado como o ambulatorial, 

procedendo à notificação de suspeita 

de reações adversas, através de 

formulários e sistemáticas da SES/SC; 

É realizado  

Encaminhado 

modelo de ficha na 

Prestação de Contas 

12/2018 

2.1.24. Implantar pesquisa de 

satisfação na alta hospitalar, conforme 

item 2 do anexo técnico específico; 

Realizado mensalmente conforme 

pactuado em contrato de gestão 

Apresentado no 

volume I desta 

Prestação de Contas 

2.1.25. 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 

(trinta) dias úteis: 

Todas as sugestões e queixas são 

encaminhadas aos setores mencionados 

e realizadas reuniões para discutir qual a 

melhor maneira de solucionar o problema 

em questão. 

Não se aplica 
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2.1.26. Instalar um Serviço de 

Atendimento ao Usuário, conforme 

diretrizes a serem estabelecidas pela 

SES/SC. encaminhando mensalmente 

relatório de suas atividades, devendo 

ser implantado independentemente do 

serviço de ouvidoria exigido pelo 

Sistema Único de Saúde; 

Atualmente possuímos um setor 

específico para o Serviço de Atendimento 

ao Usuário, os relatórios serão 

encaminhados em anexo a Prestação de 

Contas, volume I. 

Apresentado no 

Volume I desta 

prestação de contas 

2.1.27. Identificar suas carências em 

matéria diagnóstica e/ou terapêutica 

que justifiquem a necessidade do 

encaminhamento do usuário a outros 

serviços de saúde, apresentando à 

SES/SC, mensalmente, relatório dos 

encaminhamentos ocorridos; 

Será realizado uma análise para 

diagnosticar as possíveis carências para 

posteriormente aplicarmos as devidas 

correções. Até momento não foi 

identificada nenhuma carência. 

Não se aplica 

2.1.28. Não adotar nenhuma medida 

unilateral de mudanças na carteira de 

serviços, nos fluxos de atenção 

consolidados, nem na estrutura física 

do HOSPITAL, sem a prévia ciência e 

aprovação do Órgão Supervisor; 

Todas as atividades relacionadas ao 

fluxo hospitalar serão informadas 

mediante a relatórios descritivos 

encaminhados mensalmente para a SES. 

Esta Prestação de 

Contas 

2.1.29. Alcançar as metas de produção 

e os indicadores de qualidade e 

disponibilizar equipe em quantitativo 

necessário, utilizando parâmetros de 

equipe especializada de acordo com a 

política nacional de atenção hospitalar 

do ministério da saúde, para alcançar 

os índices de produtividade e qualidade 

definidos nos anexos técnicos deste 

contrato; 

Todas as metas são avaliadas e 

acompanhadas mensalmente para fins 

de aferição da unidade e 

acompanhamento, todas aquelas que 

não são atingidas seguem 

acompanhadas das devidas justificativas. 

Toda a equipe de atendimento é 

qualificada para melhor atender as metas 

de produção hospitalar. 

As metas são 

apresentadas no 

Volume I da 

Prestação de Contas 

Técnica Assistencial 

2.1.30. Acompanhar e monitorar o 

tempo de espera dos usuários, definido 

pelas diferentes Listas de Espera de 

Internação e Cirurgia Eletiva, incluindo 

essa informação nos relatórios 

gerenciais do hospital; 

O hospital deu início as atividades 

cirúrgicas em 2019, onde todas os dados 

são compilados e encaminhado na 

Planilha de Supervisão e 

Acompanhamento. 

Não se aplica 

2.1.31. Possuir e manter em pleno 

funcionamento, no mínimo. as 

seguintes Comissões Clinicas: 

* * 

a) Comissão de Prontuários Médicos; Reunião realizada conforme anexo. Anexo I – página 25 

b) Comissão de Verificação de Óbitos; Reunião realizada conforme anexo. Anexo I – página 25 

c) Comissão de Ética Médica; 
A comissão de Ética Médica está sendo 
constituída, em decorrência ao COVID- Não se aplica 
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19, não foi possui finalizar a constituição 
da comissão. 

d) Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar; 
Reunião realizada conforme anexo. Anexo I – página 25 

e) Comissão de Ensino e Pesquisa; Reunião realizada conforme anexo. Anexo I – página 25 

f) Comissão intra-hospitalar de doação 

de órgãos e tecidos para transplante; 

O hospital não possui esta comissão 
constituída ainda, porém, os trâmites 
necessários já estão sendo 
providenciados. 

Anexo I – página 25 

g) Comissão de ética de enfermagem; 

O hospital não possui esta comissão 
constituída ainda, porém, os trâmites 
necessários já estão sendo 
providenciados. 

Anexo I – página 25 

h) Comissão de farmácia terapêutica; Reunião realizada conforme anexo. Anexo I – página 25 

i) Comissão do programa de 

acolhimento e classificação de risco; 
Reunião realizada conforme anexo. Anexo I – página 25 

j) Comissão de protocolos clínicos, 

regulamento e manual de normas e 

rotinas. 

O hospital não possui esta comissão 
constituída ainda, porém, os trâmites 
necessários já estão sendo 
providenciados. 

Anexo I – página 25 

2.1.32. 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, em 

conformidade com legislação 

específica vigente; 

A Enfermeira responsável pela CCIH, 

juntamente com a médica infectologista 

do hospital, envia as notificações 

semanais a vigilância epidemiológica.  

Será realizado a implantação de 

relatórios mensais informando as ações 

implementadas e os resultados obtidos. 

Anexo II -Relatório 

Scih – página 66 

deste relatório 

2.1.33. Possuir 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, bem como manter o núcleo de 

engenharia clínica, para o bom 

desempenho dos equipamentos; 

O hospital conta com um setor de 

manutenção contendo 04 (quatro) 

auxiliares de manutenção e 01 (um) 

eletricista que atuam em todas as áreas 

físicas do hospital realizando correções 

prediais, hidráulicas e elétricas. Para que 

o Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

seja um serviço atuante, contamos um 

uma enfermeira responsável técnica e 

posteriormente será efetivada a 

contratação de um engenheiro ambiental 

e um auxiliar ambiental que farão o 

gerenciamento e levantamento de dados 

estatísticos e analisar todo o contexto de 

resíduo hospitalar.  

Anexo VI - Relatório 

de Manutenção - 

pág. 111 

 

Anexo III - Relatório 

Pgrss pág. 84 
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2.1.34. Estabelecer e executar os 

planos, programas e sistemas 

constantes do Anexo Técnico I; 

O Anexo Técnico I é apresentado na 

prestação de contas mensal. 

As metas são 

apresentadas no 

Volume I deste 

documento. 

2.1.35. Movimentar os recursos 

financeiros transferidos pelo Órgão 

Supervisor para a execução do objeto 

deste Contrato em conta bancária 

específica e exclusiva, vinculada ao 

HOSPITAL, de modo que os recursos 

transferidos não sejam confundidos 

com os recursos próprios da 

Organização Social visando facilitar o 

controle dos recursos públicos; 

Apresentado na prestação de contas 

financeira mensal encaminhada à SES. 
Não se aplica 

2.1.36. A Executora deverá publicar, 

anualmente, os relatórios financeiros e 

o relatório de execução do presente 

Contrato de Gestão, no Diário Oficial 

do Estado, até o dia 30 de abril do ano 

subsequente; 

Será realizado conforme estabelecido. Não se aplica 

2.1.37. A Executora deverá elaborar e 

encaminhar ao órgão supervisor, em 

modelos por esta estabelecidos, 

relatório de execução com vistas à 

elaboração do Relatório de Avaliação e 

Execução (RAE), trimestral, até o 15° 

(décimo quinto) útil do mês 

subsequente ao trimestre; 

Encaminhado trimestralmente conforme 

solicitado. 
Não se aplica 

2.1.38. A Executora deverá elaborar e 

encaminhar relatório consolidado de 

execução e demonstrativos 

financeiros, destinados a Gerência de 

Contabilidade da SES, ao final de cada 

exercício fiscal, devendo ser 

apresentado ao Órgão Supervisor até o 

dia 10 (dez) de janeiro do ano 

subsequente; 

Será realizado conforme estabelecido. Não se aplica 

2.1.39. A Executora deverá anexar 

juntamente com a prestação de contas 

os comprovantes de quitação de 

despesas com água, energia elétrica e 

telefone, efetuados no mês 

imediatamente anterior, bem como os 

comprovantes de recolhimento dos 

Apresentado na prestação de contas 

financeira mensal. 
Não se aplica 
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encargos sociais e previdenciários 

relativos ao mês anterior; 

2.1.40. Comunicar ao Órgão 

Supervisor todas as aquisições e 

doações de bens móveis que forem 

realizadas, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias após sua ocorrência; 

Será encaminhado no mês de 

junho/2020. 
Não se aplica. 

2.1.41. Permitir o livre acesso das 

Comissões instituídas pelo Órgão 

Supervisor, do Controle Interno e da 

Auditoria Geral 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 ou auditoria; 

As Comissões instituídas pelo Órgão 

Supervisor, do Controle Interno e da 

Auditoria Geral do SUS possuem acesso 

a todos os atos e fatos relacionados 

direta ou indiretamente com este 

instrumento. 

Não se aplica 

2.1.42. Apresentar no prazo máximo de 

30 (trinta) dias, a contar da assinatura 

deste instrumento os regulamentos 

para contratação de obras e serviços, 

compras e contratação de pessoal, 

bem como plano de cargos e salários, 

devendo os mesmos ser referendados 

pela Comissão de Avaliação e 

Fiscalização do presente Contrato e 

devidamente publicados; 

O IDEAS possui os regulamentos. 

Apresentado na 

Prestação de Contas 

do mês de 

dezembro de 2018 

2.1.42.1. Para contratação de obras e 

serviços, bem como para compras de 

quaisquer vens com emprego de 

recursos provenientes do poder 

público, a executara deverá observar 

os princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, 

publicidade, economicidade e 

eficiência, sendo necessária, no 

mínimo, a realização de cotações 

prévia de preços no mercado antes da 

celebração do contrato; 

 

Todas as aquisições são realizadas 

através de cotação, com no mínimo 03 

(três) orçamentos para avaliação e 

aprovação, conforme regulamento 

interno. 

Não se aplica 
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2.1.43. Realizar processo seletivo para 

contratação de Recursos Humanos, 

com a aplicação de prova objetiva aos 

candidatos, que possibilite aferir o 

conhecimento do profissional em sua 

área de atuação, pautada em critérios 

previamente definidos em seu próprio 

regulamento de seleção de pessoal, de 

forma a adotar critérios objetivos de 

seleção de pessoal, assegurando a 

isonomia entre os interessados, a 

impessoalidade, a transparência e 

publicidade dos procedimentos 

utilizados para a admissão de pessoal; 

Todas as contratações realizadas no 

Hospital são através de Processo 

Seletivo, conforme anexo. 

Modelo de edital 

encaminhado na 

Prestação de Contas 

12-2019 

2.1.44. Garantir à segurança 

patrimonial, pessoal dos usuários do 

Sistema Único de Saúde que estão sob 

sua responsabilidade, bem como a de 

seus empregados. 

A instituição possui contrato ativo com 

uma empresa terceirizada em Segurança 

Patrimonial, onde são disponibilizados 02 

(dois) guardas noturnos para a 

segurança local. 

Contrato 

Encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

2.1.45. Responsabilizar-se 

integralmente por todos os 

compromissos assumidos neste 

Contrato, e executá-lo de acordo com a 

legislação vigente; 

Executado conforme estabelecido. Não se aplica 

2.1.46. Em relação ao Gerenciamento 

de Tecnologia, a Executora deverá 

manter durante a vigência deste 

contrato um Plano de Gerenciamento 

de Equipamentos Médico-Hospitalares 

para atender e adequar o HOSPITAL 

na Resolução RDC n' 02/2010, do 

Ministério da Saúde; 

Será elaborado um plano de 

Gerenciamento de Equipamento 

juntamente com a empresa de 

engenharia clínica a fim de adequar o 

hospital na Resolução informada. 

Não se aplica 

2.1.46.1. Como parte do Plano de 

Gerenciamento de Equipamentos 

Médico Hospitalares, a Executora 

deverá manter o inventário do parque 

tecnológico atualizado, bem como a 

indicação do histórico e do estado que 

o mesmo se encontra, encaminhando 

relatórios semestrais ao órgão 

Supervisor a fim de 

acompanhar/supervisionar o processo 

de gerenciamento do parque 

tecnológico; 

Todos os equipamentos deverão ser 

patrimoniados de acordo com a 

padronização da SES e serão entregues 

semestralmente. 

Não se aplica 



 

 

 
UNIDADE CRICIÚMA | HMISC 

Rua Wenceslau Braz, 1015, Operária Nova, Criciúma – SC. CEP 88.809-020 
CNPJ: 24.006.302/0002-16 | (48) 3445-8780 | www.ideas.med.br 

Página 17 de 135 

OBRIGAÇÃO CONTRATUAL RESULTADO / JUSTIFICATIVA 
MEIO DE 

VERIFICAÇÃO 

2.1.47. Considerando a necessidade 

de realização de levantamento 

radiométrico e controle de qualidade de 

equipamentos de radiodiagnóstico 

instalado no referido HOSPITAL, a 

Executora deverá manter os requisitos 

mínimos necessários para o Programa 

de Controle de Qualidade para 

Equipamentos de Radiodiagnostico , 

conforme exigência da ANV1SA, por 

meio da Portaria Ministerial n' 453/98 , 

bem como a NBR ISO 17025; 

Foi contratada uma empresa 

especializada para a realização dos 

serviços, que realiza o levantamento 

radiométrico periodicamente. 

Contrato 

encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

2.1.47.1. A Executora deverá 

apresentar anualmente os relatórios de 

ensaios/teste que compõe o Programa 

de Controle de Qualidade dos 

equipamentos de radiodiagnósticos do 

referido HOSPITAL, conforme 

preconiza a Portaria MS nº 453/98, 

bem como desenvolver o programa 

para a melhoria da qualidade dos 

serviços de diagnóstico por imagem; 

Assim que disponibilizado pela empresa 

contratada os relatórios anuais serão 

apresentados. 

Não se aplica 

2.1.48. A Executora deverá possuir e 

manter em pleno funcionamento a 

Comissão de Procura de Órgãos e 

Tecidos do Hospital disponibilizando 

dois técnicos de nível superior 

capacitados e com experiência 

comprovada pela CNCDO/SC, a fim de 

implantar o Incentivo ao Sistema 

Estadual de Transplantes de Santa 

Catarina, com o custeio e manutenção 

para melhoria dos processos de 

doação de órgãos e tecidos para 

transplantes, objetivando o aumento do 

número de notificações de morte 

encefálica e morte por parada 

cardiorrespiratória e a efetivação de 

doadores, gerando 

consequentemente, o aumento no 

número de captações de órgãos e 

tecidos para transplantes, de acordo 

com as Portarias GMIMS n’ 2.601, de 2 

1/10/2009, n’ 3.490, de 12/11/2010 e n’ 

1.032, de 04/05/2011 , bem como, 

Deliberação SES n’ 335/CIB/12 ; 

Ressaltamos que o público alvo interno 

do Hmisc são pacientes de UTI NEO e 

UTI Pediátrica, o que representa 81,25% 

dos leitos, que são destinados a 

especialidade NEO (pacientes 

prematuros com até 28 dias de vida). 

Entendemos que esta meta não se aplica 

a realidade do HMISC, pois o público alvo 

do Hmisc é muito restrito e os pacientes 

não se enquadram nos critérios de 

doação. 

Não se aplica 
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2.1.48,1, A Gerência de Transplantes 

da Secretaria de Estado da Saúde irá 

acompanhar o cumprimento da 

implantação do Incentivo ao Sistema 

Estadual de Transplantes de Santa 

Catarina, através dos seguintes 

indicadores: 

• Óbitos por Morte Encefálica: N° de 

óbitos por morte encefálica, N° de 

notificações de óbitos por morte 

encefálica, N° de doações efetivas de 

Múltiplos órgãos. Óbitos (exceto Morte 

encefálica): N° de óbitos, N° de 

notificações de óbitos, N° de doações 

efetivas de tecidos, N° de óbitos com 

contra indicação absoluta para doação 

de tecidos. As informações deverão 

fazer parte da Planilha de Informações 

Complementares que deverão ser 

enviadas até o dia 20 (vinte) de cada 

mês para a Gerência de Supervisão 

das Organizações Sociais/SES. 

2.1.48.2. Deverá ser destinado o valor 

mensal de R$ 1.316,30 (um mil, 

trezentos e dezesseis reais e trinta 

centavos), de acordo com a Portaria 

acima, a título de gratificação, que será 

dividido aos dois profissionais 

mencionados no caput deste item; 

Justificado conforme item anterior. Não se aplica 

2.1.49. A executora dependerá de 

prévia autorização do órgão supervisor 

para firmar convênios e instrumentos 

congêneres com ente público ou 

privado, cuja finalidade esteja 

relacionada ao objeto do contrato de 

gestão, de modo que eventual 

contrapartida financeira deverá ser 

revertida integralmente ao patrimônio 

do Estado e/ou ao custeio do próprio 

hospital; 

Não possui convênios. Não se aplica 
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2.1.50. Responsabilizar-se pela 

aquisição de equipamentos, máquinas 

e utensílios, bem como, execução de 

obras complementares necessárias ao 

pleno funcionamento do Hospital, com 

recursos do presente contrato, 

limitados a 1 % (um por cento) do valor 

da parcela mensal, devendo para tais 

despesas obter prévia aprovação do 

Órgão Supervisor; 

Assim que ocorrer as aquisições ou 

execução de obras, será encaminhado 

relatório específico para este fim. 

Não se aplica 

2.1.51. Responsabilizar-se pelo 

acompanhamento em relação às 

obras, reformas, manutenção predial e 

demais serviços e aquisições 

contratadas para desenvolvimento, 

gestão e funcionamento da unidade de 

saúde; 

Toda obra executada é acompanhada 

pela Coordenadora Operacional. 
Não se aplica 

2.1.52. Manter registro atualizado de 

todos os atendimentos efetuados no 

Hospital, em sistema de informação 

que tenha interoperabilidade com os 

sistemas do órgão Supervisor, 

disponibilizando a qualquer momento 

ao Órgão Supervisor e às auditorias do 

SUS, as fichas e prontuários dos 

usuários, em meio físico ou eletrônico, 

assim como todos os demais 

documentos que comprovem a 

confiabilidade e segurança dos 

serviços prestados no Hospital; 

Todos os atendimentos são registrados e 

sistematizados através do sistema Gem 

Saúde. 

Não se aplica 

2.1.53. Dispor de serviços de 

informática com sistema para gestão 

hospital que contemple no mínimo: 

marcação de consultas, exames 

complementares, controle de estoques 

(almoxarifado e farmácia). Sistema de 

custos, prontuário médico (observando 

as resoluções vigentes do CFM), 

serviços de apoio e relatórios 

gerenciais, que permitam ao Órgão 

Supervisor acessar via Internet e 

atendam a verificação das informações 

sobre Metas de Produção e 

Indicadores de Qualidade 

especificados no Contrato de Gestão. 

Registro realizado através do sistema 

Gem Saúde. 
Não se aplica 
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2.1.53.1. Caberá à Executora a 

instalação/adaptação da rede de 

informática, bem como a aquisição de 

sistemas e programas que tenham 

interoperabilidade com sistemas 

utilizados pela SES conforme 

determinação da mesma, para 

integração e o devido encaminhamento 

dos relatórios ao Órgão Supervisor; 

A infraestrutura para funcionamento dos 

sistemas está disponível e na medida em 

que se faz necessária a aquisição e 

adaptação da rede ou sistemas é 

executado pelo departamento de TI. 

Não se aplica 

2.1.54. Adotar prontuário eletrônico 

único do usuário que tenham 

interoperabilidade com sistemas 

utilizados pela SES, 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 (médicos, equipe de 

enfermagem, fisioterapia , nutrição e 

demais profissionais de saúde que 

prestarão o atendimento ao usuário). 

Os prontuários deverão estar 

devidamente ordenados de acordo 

com as normas do Conselho Federal 

de Medicina; 

Está implementado no sistema Gem 

Saúde. 
Não se aplica 

2.1.55. Realizar as atividades 

assistenciais e a guarda dos registros 

em prontuário e sigilo profissional em 

conformidade com o Código de Ética 

Médica e as Resoluções do CFM 

vigentes , dentre elas a Resolução 

CFM n 2.077/2014, que dispõe sobre a 

normatização do funcionamento dos 

serviços hospitalares de urgência e 

emergência, bem como do 

dimensionamento da equipe médica e 

do sistema de trabalho; 

As atividades assistenciais e a guarda 

dos registros em prontuário e sigilo 

profissional estão sendo realizados em 

conformidade com o Código de Ética 

Médica. 

Não se aplica 

2.1.56. Dispor de recursos humanos 

qualificados, com habilitação técnica e 

legal, com quantitativo compatível para 

o perfil da unidade e os Serviços a 

serem prestados; 

Dispomos de recursos humanos 

qualificados e compatível com o perfil da 

unidade. 

Não se aplica 
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2.1.57. Desenvolver uma política de 

gestão de pessoas , atendendo as 

normas da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT) do Ministério do 

Trabalho e Emprego (TEM), assim 

como deverá implantar e desenvolver 

uma Política de Segurança do Trabalho 

e Prevenção de Acidentes, em 

conformidade com a Norma 

Regulamentadora n 32/2005 do TEM, e 

outras Normas Regulamentadores de 

Segurança do Trabalho em 

Estabelecimentos de Assistência à 

Saúde e Resoluções dos Conselhos 

profissionais que estão vigentes; 

Todos os profissionais estão contratados 

conforme legislação vigente. 
Não se aplica 

2.1.58. 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, dentro do que preconiza o 

Sistema único de Saúde; 

O hospital possui POP atualizado e 

assinados pelo Diretor/Responsável 

Técnico. 

Encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

2.1.59. Possuir um responsável técnico 

(médico), com registro no Conselho 

Regional de Medicina de Santa 

Catarina para o início das atividades, 

exclusivo para esta unidade hospitalar; 

O hospital possui um responsável técnico 

devidamente registrado no CRM. 

Encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

2.1.60. Disponibilizar equipe médica 

em quantitativo suficiente para ao 

atendimento dos serviços, utilizando 

parâmetros de equipe especializada de 

acordo com a Política Nacional de 

Atenção Hospitalar do Ministério da 

Saúde, composta por profissionais das 

especialidades exigidas , possuidores 

do título ou certificado da especialidade 

correspondente, devidamente 

registrado no Conselho Regional de 

Medicina, de acordo com as 

Resoluções do Conselho Federal de 

Medicina (CFM) vigentes , visando a 

O hospital disponibiliza equipe médica 

em quantitativo suficiente para os 

atendimentos dos serviços prestados 

conforme escala em anexo. 

Não se aplica 
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realização pelo Hospital da atividade 

assistencial quantificada no Contrato 

de Gestão; 

2.1.61. Obedecer ao fluxo estabelecido 

pelo órgão supervisor, para materiais e 

medicamentos especiais não 

referenciados pela Tabela SUS, a 

serem dispensados aos pacientes, por 

determinação judicial; 

 

Até o momento não se fez necessária a 

dispensação de medicamentos especiais 

por determinação judicial. 

Não se aplica 

2.1.62. Viabilizar os serviços médico-

hospitalares da UTI Adulto, provendo 

os recursos humanos e insumos 

necessários para funcionamento 

ininterrupto da mesma, Estes leitos 

deverão ser regulados pela Central de 

Regulação de Internações Hospitalares 

do Estado; 

Faz-se importante destacar que o Hmisc 

não possui “UTI Adulto”, mas sim “UTI 

Pediátrica” e “UTI Neonatal, para estes, 

todos os recursos humanos e insumos 

necessários para funcionamento estão 

sendo oferecidos de maneira ininterrupta. 

Estes leitos são regulados pela Central 

de Regulação de Internações 

Hospitalares do Estado; 

Não se aplica 

2.1.63. Possuir e manter um núcleo de 

segurança do paciente visando o 

melhoramento da segurança do 

paciente e aumento da qualidade no 

atendimento prestado e na melhoria da 

rotina do trabalho, consoante ao 

disposto na resolução – RDC n 36, de 

25 de julho de 2013; 

Hoje no Hospital, já existe uma Comissão 

de Segurança do Paciente 

Anexo I – Pág. 25 – 

Atas de Comissões 

2.1.64. Possuir e manter um Núcleo de 

acesso e qualidade hospitalar (NAQII) 

que será responsável por garantir a 

qualidade da gestão da clínica da porta 

de entrada hospitalar de urgência, 

conforme as diretrizes da portaria 

GM/MS n 2.395, de 10/10/2011; 

Em processo de implementação. Não se aplica 

2.1.65. As metas de produção são 

metas operacionais, indicativas de 

produtividade e quantidade de serviços 

prestados, sob o ponto de vista 

econômico, operacional e 

administrativo e os respectivos prazos 

e formas de execução, bem como da 

expansão, na prestação dos serviços 

autorizados; 

As metas estão sendo acompanhadas 

conforme item 3.1. 
Não se aplica 
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2.1.66. Os indicadores de qualidade 

são metas de qualidade, indicativas da 

eficiência dos serviços prestados, sob 

o ponto de vista econômico-financeiro; 

Os indicadores estão sendo 

acompanhados. 

Os indicadores são 

apresentados nesta 

prestação de contas. 

2.1.67. Possuir ou providenciar o 

Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social (CEBAS, para fins 

de economicidade dos recursos 

alocados; 

O Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social já foi emitido. 

Encaminhado na 

prestação de contas 

11/2019 

2.1.68. O hospital deverá se apoiar no 

rol de leis e normas sanitárias, 

observando suas atualizações e novas 

normas que vierem a ser instituídas no 

decorrer da vigência do contrato de 

gestão; 

O serviço está sendo executado 

conforme legislação vigente. 
Não se aplica 

2.1.69. As determinações judiciais 

encaminhadas pela SES à Executora, 

principalmente quando a unidade for 

referência do serviço objeto da decisão 

judicial, devem ser imediatamente 

cumpridas e consequentemente 

repassadas as informações sobre o 

cumprimento á SES, para serem 

informadas em juízo. Caso o hospital 

tenha impossibilidade de efetivar o 

cumprimento da determinação judicial, 

em decorrência de problemas técnicos, 

deverá comunicar a SES, de forma 

expressa e detalhada, os motivos que 

o impossibilita; 

Até o momento não houve determinação 

judicial a ser cumprida. 
Não se aplica 

2.1.70. A Executora. Desde que 

autorizada pela SES/SC, deverá 

permitir o acesso de convênio de 

cooperação técnica com entidades de 

ensino para desenvolvimento de 

estágios curriculares, treinamentos e 

residências, vem como parcerias com 

instituições para desenvolvimento de 

projetos de pesquisa na área da 

assistência hospitalar elou de saúde 

pública. 

A instituição possui contrato de convênio 

de estágio com a Unesc e Esucri, porém, 

em decorrência a pandemia Covid-19, as 

atividades acadêmicas não estão sendo 

executadas. 

Modelo 

Encaminhado na 

Prestação de Contas 

12/2018 

Fonte: Contrato de Gestão SES/SPG nº 03 (2018). 
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2. ANEXOS 

Como documentação comprobatória referente as obrigações contratuais, abaixo 

nos anexos, apresentamos todos os relatórios setoriais, bem como quantitativo de 

funcionários, atas de reuniões de comissões e demais documentos pertinentes ao contrato 

de gestão SES/SPG nº 003/2018. 
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