COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

ATA DA 7ª REUNIÃO
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON - FAHECE
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina - HEMOSC
PSES: 78407/2022
LOCAL: Videoconferência
DATA: 19/05/2022
HORÁRIO: 15h
MEMBROS DA CAF
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Flamarion da Silva Lucas
Elaine Cristine da Cunha
Mônica Meller
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Instituição/Unidade
Secretaria de Estado da Saúde
Regional de Saúde
Servidores do HEMOSC
Conselho Estadual de Saúde
FAHECE
Regulação SES
Instituição/Unidade
Regional de Saúde
FAHECE
Regulação SES

Aos dezenove dias de maio de dois mil e vinte dois, às 15h, foi realizada por videoconferência, a 7ª
Reunião da CAF- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E FISCALIZAÇÃO, do Contrato de Gestão
001/2016, firmado com a Organização Social (OS) Fundação de Apoio ao HEMOSC e ao CEPON
(FAHECE), para o gerenciamento do Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina
(HEMOSC), com a presença dos membros abaixo assinados. O Sr. Mário José Bastos Júnior,
Diretor das Organizações Sociais, saudou a todos os presentes e passou a palavra à servidora Marta
Regina Bauer Barbosa, Secretária Executiva da CAF, para conduzir a reunião. Inicialmente a
servidora informou que os Relatórios de Avaliação de Execução das Metas passaram a ser
elaborados pela Secretaria Executiva da CAF, após análise e informações dos relatórios elaborados
pela Gerência de Acompanhamento da Execução das Metas Contratuais- GAEMC. Em seguida
apresentou a pauta como segue: ITEM I - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 1º
trimestre de 2021. ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 2º trimestre de 2021/1º
semestre de 2021. ITEM III - Informes. A Servidora informou que os documentos que são
norteadores para a análise dos Relatórios, tais como os Anexos I,II e III do Contrato de Gestão
01/2016 e o 2º Termo Aditivo e lembrou os presentes sobre a estrutura do Contrato de Gestão,
ressaltando os Indicadores Assistenciais (avaliados semestralmente com destinação de 90% do
valor global do repasse mensal financeiro – parte fixa), e de Qualidade (avaliados trimestralmente
com destinação de 8% a 10% do valor global do repasse mensal financeiro – parte variável). A
servidora informou também que os relatórios elaborados pela Secretaria Executiva da CAF, 1º
trimestre e 2º trimestre/1º semestre, podem ser visualizados integralmente no PSES 78407/2022
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que trata desta reunião, e seus detalhamentos não farão mais parte da ata de reunião. Na sequência
iniciou a apresentação do ITEM I – Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 1º trimestre
de 2021 e em seguida a servidora apresentou a análise como segue: Análise da Produção
Assistencial: Analisando as metas pactuadas com a FAHECE para o gerenciamento do HEMOSC,
através do CG nº 01/2016 e do 2º Termo Aditivo, que atualiza as metas quantitativas e qualitativas,
observamos que não houve cumprimento das metas quantitativas: "Exames de
Imunogenética" no 1º trimestre de 2021. A aferição financeira das metas quantitativas será
realizada no 1º semestre de 2021, junto com o relatório do 2º trimestre. Impacto Financeiro dos
Indicadores de Qualidade: Em relação às metas qualitativas referentes ao 1º trimestre de 2021, de
acordo com o que foi pactuado, houve cumprimento das metas e, desta forma, não havendo
impacto financeiro para o período. Após as análises e discussões, os membros da CAF aprovaram
por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 1º trimestre de 2021. Na
sequência iniciou a apresentação do ITEM II - Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 2º
trimestre de 2021/1º semestre de 2021 e em seguida a servidora apresentou a análise como segue:
Impacto Financeiro da Produção Assistencial - 1º Semestre de 2021: Para o 1º semestre do período
não houve o cumprimento da meta de produção assistencial para o procedimento de
"Exames de Imunogenética". A unidade atingiu apenas 45,53% da meta pactuada e apresentou
um percentual de cumprimento de meta menor que 50%. Há a previsão de pagamento de 75% do
valor correspondente, haja vista o cumprimento integral do Indicador de Qualidade correlacionado
(% de atendimento à demanda de testes laboratoriais). O valor provisionado para o pagamento da
meta para "Exames de Imunogenética" foi de R$ 362.250,00 e, tendo em vista, o pagamento de
75% deste valor, foi apurado pela GAEMC um desconto de 15%, no valor de R$ 54.337,50
(cinquenta e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais, com cinquenta centavos). Entretanto,
considerando a Lei nº 18.139, de 9 de junho de 2021 que “suspende até 30 de junho de 2021 a
obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos
prestadores de serviço de saúde de média e alta complexidades, no âmbito das gestões estadual e
municipais, bem como da política hospitalar catarinense”; conclui-se que, em cumprimento à Lei
mencionada, não há previsão de impacto financeiro para o 1º Semestre de 2021. Impacto
Financeiro dos Indicadores de Qualidade: Em relação às metas qualitativas referentes ao 2º
trimestre de 2021, de acordo com o que foi pactuado, houve cumprimento das metas e, desta
forma, não havendo impacto financeiro para o período. Após as análises e discussões, os
membros da CAF aprovaram por unanimidade o Relatório de Avaliação de Execução - CAF – 2º
trimestre de 2021/1º semestre de 2021. ITEM VI - Informes. Não há informes. Após as
discussões, o Presidente da Comissão, agradeceu a presença de todos encerrou a reunião. Nada
mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada e assinada pelos membros da CAF, presentes na
reunião.
Gilberto Antônio Scussiato
Guilherme Genovez
Elaine Cristine da Cunha
Jocélio Voltolini
Aline Cipriani de Souza
Florianópolis, 19 de maio de 2022.
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