Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Subsecretaria Executiva

À SUBEX
À SUPACG

No que concerne a renovação do Contrato de Gestão 002/2020, celebrado entre a SES/RJ e
a OSS INSTITUTO DOS LAGOS RIO, referente à UPA NOVA IGUAÇU I, esta Comissão de
Acompanhamento e Fiscalização (CAF) , tem a informar que:
1. Análises mais detalhadas quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, o
acompanhamento do contrato de gestão e as solicitações da SES com as respostas da
OSS encontram-se nos relatórios desta CAF, emitidos mensalmente.
2. A UPA NOVA IGUAÇU I vem atendendo a demanda por atenção assistencial na região, e
apresenta perfil de atendimento de urgência e emergência para adultos e crianças desde
que assumiu a gestão da unidade, em 19 de janeiro de 2020. A produção assistencial de
consultas médicas vem sendo prejudicada devido à pandemia do COVID-19, pois, com o
isolamentos social foi possível observar uma queda na média de atendimentos, estimada
dentro da variação de atendimentos médicos/mês, com tolerância de 10% abaixo ou acima,
como determina o Contrato de Gestão, conforme visto abaixo:

1. No que diz respeito à apresentação das metas qualitativas, os dados apresentados nos
indicadores de desempenho são mostrados abaixo, ficando a UPA Queimados com
CONCEITO A apenas no mês de maio, e permanecendo com CONCEITO B nos
demais, durante todo o período avaliado.
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A OSS atingiu a meta em quase todos os indicadores de desempenho, exceto no indicador da
taxa de mortalidade:

Por todo o exposto, o modelo de gestão por OSS tem se mostrado eficiente no
tocante ao atingimento das metas, entretanto esta CAF entende necessária a busca de novos
parceiros que melhor se adequem às rotinas administrativas e sejam mais resolutivos em relação
à manutenção da infraestrutura da unidade, lidando de forma exemplar com os recursos
disponíveis para gestão desta Unidade de Pronto Atendimento.
Visando a não descontinuidade da assistência à população, bem como para fazer face às
rotinas administrativas e operacionais para a finalização do novo processo de seleção, esta
CAF demonstra-se a favor da prorrogação do presente contrato com a OSS INSTITUTO DOS
LAGOS RIO.
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização:
DANIELE WERNECK DO NASCIMENTO
ID FUNCIONAL Nº 25875515
JORGE AUGUSTO CARDOSO DA FONSECA
ID FUNCIONAL Nº 615395
FRANCISCO ANTONIO MALTA NETO Licença Médica - anexo (6244468)
ID FUNCIONAL N° 6251175
ALESSANDRA PATRÍCIO BATISTA
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ID FUNCIONAL N° 5094503-3

@riodejaneiro@, 15 de julho de 2020
Documento assinado eletronicamente por Daniele Werneck do Nascimento, Fiscal, em
15/07/2020, às 18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Alessandra Patricio Batista, Fiscal, em 15/07/2020, às
18:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do Decreto nº
46.730, de 9 de agosto de 2019.
Documento assinado eletronicamente por Jorge Augusto Cardoso da Fonseca, Fiscal, em
15/07/2020, às 18:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador
6243410 e o código CRC 2EF8B9A3.
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Anexo Licença médica membro da CAF (6244468)
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