
Unidade

OSS

Contrato

Período de 

Avaliação

Regulação de 

Urgências
SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT

Total 0 1.453 1.453 0 1.726 1.726 0 1745 1745 0 1.891 1.891 0 2.516 2.516 0 3.146 3.146 12.477 100%

SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT

Total 6821 0 6821 4801 0 4801 5188 0 5188 4975 0 4975 6.930 0 6.930 7.236 0 7.236 35951 100%

SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT SIS. SER. TRAT

Total 477 0 477 282 0 282 416 0 416 527 0 527 778 0 778 769 0 769 3249 1,00

  

ATA DE REUNIÃO DE MONITORAMENTO

Superintendência de Performance

Gerência de Avaliação de Organizações Sociais  

Coordenação de Monitoramento e Fiscalização dos Contratos de Gestão

Data:  26/11/2019                                                                          Local: CONECTA-SUS

Hora Início:                                                                  Hora Término: 

1 - Objetivo

Apresentação da Avaliação Semestral

Complexo Regulador Estadual - CRE

Instituto de Gestão por Resultados 

98/2018-SES/GO

Maio a Outubro de 2019

Maio/2019 Junho/2019 Julho/2019 Agosto/2019 Setembro/2019 Outubro/2019

Total 

Solicitadas e 

tratadas

S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas

S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas

S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas S. Realizadas

O Complexo Regulador Estadual cumpriu as metas de produção da Parte Fixa, conforme demonstrado na tabela acima e estabelecido no Contrato de Gestão.

      Súmula CRE-Maio a Outubro/2019-Semestral - INDICADORES PARTE VARIÁVEL

Indicadores Metas mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 Set/19 Out/19
Resultado  

Semestral

Relatórios gerenciais de 

produçao

Envio de relatórios 

gerenciais de 

produçao mensal

Enviado Enviado Enviado Enviado Enviado Enviado Enviado

Pesquisa de Satisfação das 

Unidades de Saúde 

Semestral   Avaliação 

Positiva +50%

Envio de relatório de 

pesquisa de satisfação 

das Unidades de 

Saúde 

Semestral/Avaliação 

Positiva +50%

Enviado a Avaliação Positiva
Sastifatório

O Complexo Regulador Estadual cumpriu as metas de produção da Parte Variável, conforme demonstrado na tabela acima e estabelecido no Contrato de Gestão.

Custos – COES

1º – 

2º – 

3º – 

Montante do orçamento econômico-financeiro estimado Desconto financeiro

R$ 10.017.842.88 R$0,00

Desconto Financeiro

3 – Apontamentos em relação aos indicadores

A CAC apresenta o fluxo de caixa dos contrato do IGPR. André pontua o período de avaliação, demonstra o valor em caixa, o saldo resultante, os gastos do período, e o saldo restante 

do final do período. Todos os lançamentos do fluxo de caixa estão de acordo com os AIDs do sistema. Welinton pontua sobre os contratos. Refere que as mesmas têm sido feitas no 

SIPEF e que existe a necessidade de alguns apontamentos. Refere sobre o atraso recorrente na prestação de contas (de janeiro a junho), porque os lançamentos não foram feitos dentro 

da metodologia D+1, o que se estendeu até setembro e começaram a ser regularizadas em outubro e estão em dia atualmente. Recorrente o lançamento de despesas a título de 

reembolso, o que já foi pontuado pela CAC e pela própria procuradoria que já se manifestou acerca da possibilidade de rateio apenas quando da existência de mais de uma unidade. 

Tânia reforça que o mesmo tema já foi objeto de reunião presencial. Acerca do contrato de fornecimento de lanches, Welinton pontua que houve três aditivos em relação ao número de 

funcionários, o que não ficou claro na análise realizada por esta Gerência. Conforme o relatório apresentado no SIPEF, o número de funcionários não seria suficiente para o 

acréscimo. Cruzaram-se os dados pagos em nota fiscal, o controle feito pela OSS e houveram diferenças (com a assinatura do funcionário), sendo necessário avaliar o motivo para a 

discrepância. Em relação às refeições, destaca-se um aumento progressivo dos valores, que também não ficou claro mediante o quantitativo de funcionários e o controle enviado pela 

OSS. Tânia questiona a motivação do acréscimo e o controle, que precisa ser revisto. Em relação ao contrato de segurança armada, Weliton pontua pelo contrato recentemente 

firmado, posto que a SES tem um contrato de vigilância com a VIP vigilância com vários postos de vigilância armada no mesmo perímetro. Pontua pela apresentação da justificativa e 

da necessidade dentro desse cenário específico em que a SES, de certa forma, disponibiliza esse corpo de contratos para o perímetro.

 Visita Técnica: 08/11/2019

Pontos Positivos:                                                                                   

 Estrutura Fisica da sede em boas condiçoes.   

 Capacidade de suprir a demanda de energia elétrica no CRE, em caso de interrupção de fornecimento pela rede pública

Pontualidade  no envio dos relatórios gerenciais

Regulação de Leitos

Custo médio com Pessoal:

Centros de 

custos mais 

onerosos 

                                                  Pontos a melhorar:

  

Total 

Solicitadas e 

tratadas

Total 

Solicitadas e 

tratadas

% de 

Solicitações 

Tratadas

% de 

Solicitações 

Tratadas

% de 

Solicitações 

Tratadas

Comissão de Monitoramento e Avaliação dos Contratos de Gestão – COMACG

2 - Desenvolvimento da Reunião

Relatório de Produção-Parte Fixa 

Linhas de 

Contratação

Regulação 

Consultas/Exames e 

Procedimentos

Em continuidade, a COMFIC pontua com relação ao cumprimento das metas contratuais de produção. Como o Complexo é uma unidade diferenciada, a produção e o período avaliados são regulação de urgências, 

consultas, exames e procedimentos e de leitos. Informa que percebe uma migração dos Municípios especialmente no Sul e Sudeste do Estado, passando do SiSREG para o SERVIR. A métrica é diferenciada: o que 

chegar ser solucionado, ou triangulação para outras regulações ou dentro da regulação estadual. As tratativas das demandas também têm sido cumpridas, assim como estão atendendo a questão da pesquisa de 

satisfação. A metodologia da avaliação de satisfação está em modificação, que deverá ter início em dezembro. Barbara pontua que já tem feito contatos com o Dr. Genésio e que as tratativas que têm sido dadas têm 

demonstrado melhora na devolutiva. Na visita técnica, identificou-se que a estrutura física está em boas condições, que houve instalação de gerador para suprimento da energia e o envio adequado dos relatórios no 

tempo estabelecido.



Goiânia,      de Novembro de 2019

4 – Apontamentos da OSS

Dr. Genésio pontua que apesar da insistência, não existe a adesão dos funcionários, especialmente dos efetivos quanto a assinatura do consumidor da refeição, o que justifica a 

diferença e a discrepância entre o disponibilizado e o consumido. Com relação à segurança, pontua que  segurança era feita pelo próprio galpão, que existe uma demanda de servidores 

com elevado número de médicas, o que visa assegurar a defesa delas. O advogado da OSS questiona se o contrato de vigilância contemplaria a área, ao que Welinton informou que foi 

a própria OSS que solicitou a retirada e que seria necessário avaliar os dois para identificar a viabilidade. Sr. Luiz explica que o controle tem que ser inserido, tem que bater, que isso 

é uma eficiência de gestão que precisa ser introduzida. Medidas simples podem solucionar o problema. Dr. Genésio pontua que o servidor, em torno de 40%, é bastante exigente, mas 

que nem sempre acompanha no cumprimento dos deveres. Tânia pontua pela necessidade de sempre motivar o contrato, que sana os problemas e as discussões com facilidade. A OSS 

pontua que o Termo de Referência coloca a justificativa para o contrato de vigilância armada, ao que Tânia pontua que não ficou claro, que o objeto tem que ficar mais evidente e 

claro. Finaliza pela necessidade de seguir o prazo da Portaria n. 1038, em relação aos prazos. Welinton pontua que houve redução dos valores da Top Clean, o que precisa ser checado.

A COES pontua que fez análise em relação ao resultado econômico da unidade, a relação entre os repasses e o custo lançado no sistema, o que em média mostra um gasto de 1.200.000,00 em média, incluindo os 

servidores efetivos. E que retirando esse valor enviado pelo RH, existe um desembolso efetivo financeiro de aproximadamente 500.000,00. Que o valor de repasse definido em contrato foi escalonado. O resultado 

econômico, mensal, está superavitário, tendo gerado acúmulo no período analisado

Dr. Genésio refere que houve um incremento no uso do sistema SERVIR quando comparado ao SISREG, com aumento superior a 300%, e que portanto, as regulações estão sendo 

oficializadas e regularizadas. Refere que estão fazendo regulação dos leitos em que é utilizado o SISREG, em razão do contrato, mas que já está sendo alterado para o novo sistema de 

regulação do Estado. Quanto a parte ambulatorial, considera tratar de uma parte mais delicada, porque não é apenas um procedimento, envolve a consulta, o exame, o procedimento e 

a cirurgia eletiva, e que o SERVIR na parte ambulatorial foi iniciado no dia 06 de novembro e que será uma parte que demandará bastante atuação da OSS e da SES/GO. Na parte 

ambulatorial, ainda existe a feitura pelo antigo sistema. Com relação ao desempenho, é preciso aumentar não apenas a quantidade como a qualidade dos dados, porque os usuários 

precisam ofertar a devolutiva para que a OSS possa melhorar o processo de trabalho. Acredita que a tendência é que se use mais o sistema, dependendo menos do recurso humano. 

Assim, todas as metas solicitadas - relatórios - foram apresentado dentro do prazo. Refere que a necessidade de manter o sistema constantemente no ar, o fato justifica, em seu 

entendimento, o número de contratos relacionados à internet. Refere que o COmplexo começou a gravar todas as ligações, em razão da gravidade e da demanda que tem realizado. 

Que o grupo gerador providenciado pela OSS tem autonomia de 07 dias, que possui help desk contínuo, 24 horas. Walisson expõe a respeito do aspecto financeiro do segundo 

semestre do contrato. Pontua pelo valor de caixa e pelos custos totais. Reforça que estão em uma crescente em relação aos custos e que o mesmo ainda não reflete a totalidade dos 

gastos porque não houve a instalação nos 246 Municípios e que está havendo aumento da demanda de recursos humanos em razão do aumento da necessidade, conforme a 

implantação. O representante legal da OSS informa que a falta de implantação não está na dependência da OSS, porque existe a previsão contratual da oferta, mas que o aceite é 

espontâneo pelos Municípios. Thiago questiona a relação entre o aumento do custo e a implantação, ao que Gilberto pontua que o cronograma depende de autorização, que aumenta 

RH, espaço em nuvem, que precisa deslocar a equipe para implantar e treinar os Municípios, alimentação, dentre outros. Dr. Genésio relata que precisa ampliar o parque tecnológico. 

Thais questiona a quantidade de Municípios, o que foi respondido que atualmente está em 107 Municípios. Pergunta qual seria o escalonamento com relação ao número de 

Municípios, conforme o repasse, o que não houve definido no Contrato de Gestão. O representante legal da OSS informa que por algum tempo ficaram com as atividades limitadas 

porque não existe, explicitamente, no contrato, que a OSS poderia acessar os Municípios, mas que estão fazendo independentemente do autorizo da SES. Thiago questiona como 

funciona para as unidades que não aderiram, ao que se responde que é pelo sistema do próprio Município ou de forma informal. A OSS pontua que o custo deverá aumentar a medida 

que se implante o sistema nos Municípios e conforme a demanda por linhas de contratação. Dr. José Endrigo coloca que existe uma orientação no contrato de gestão de contratação via 

celetista, o que encarece o custo da unidade. Quanto à transparência, relatam da precocupação crescente dentro do Instituto, e que estão buscando cobrir todas as lacunas. Informam 

A COMACG informa a todos os presente que, a partir desta data, a OSS tem o prazo de 10 dias ("corridos") para, entregar o Relatório de Execução protocolado via SEI! E caso queira, apresentar defesa e contraditório 

quanto aos apontamentos.

5 – Participantes

Quanto ao portal da transparência, a Gerência explica que algumas informações ainda não estão na página da SES posto que a mesma não tem comportado novas informações.

A lista de presença anexa confirma a presença dos integrantes na reunião.


