
• SECRÉT~RIA óE ESTADO DA SAÚDE 

TERMO DE REIIRRATIFICAÇÃô AO C~NTRATÔ D"E GE-STÃO·N!! 01/14' 

P.·rocesso ·origeºm n!! 001.ÔS00.000.070/2011 
Proces~9 n!! 001.0SQO.OQ0.085/2013 

fE'RM.O DE RlITIRRATIFICAÇ,~Q AQ CONrRATO CF.LEBRl\00 F.fVl 
l5/l.z/2Q11 ENllU: _O ESTADO DE SÃO P'AULO, POR INTERMÉ010 D'A 
5ECRITARIA DE E.StADO DA SAÚDE E (j INSTIW TO OE 

RfSPQNSABILIQADE SÇICIA'l SIRIO LIBANÉS, QUl>.LIFICA_DA CCIMO 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, P:ARA REGULAMENTAR O 
Di:'SENl\:/OL.VIME'NTO DAS AÇÕES E SE.Rv:1ç0s DE 'SAÚDE NO 
AMBUL6.TóR10 MÉDICO o~ E:SÍ>ECtAµo~o(s "rvJARIA CRISTINA 
CURY'' - AME INTERLAGOS-. 

pel9 pres_enté lnstrcirnento., de um ladé> o fst<1dQ de S.ão Pa,;Ho, pôr lnterínéôio da sec.ri?taria de 
E~tad0 da Saúde, com sede nest<1 éldade. na A'II. Dr. Enéas de €arvalho Aguia r n1 188, ne-sre..-ato rep-resentada 
pelo $eu Secretãr_i0 de Estado. da Sa~cle, Dr. O~wic( Everson, l/lp, br:.asil~iro, -~asado, mécl"lco, RG 1,,2 4 .5O9.ó0b-i . 
C::PF 1:1.<:! 7-91.037.668-53. dc;'iliava,n'te é:leP6minadê3 CONTRATANTE, e d.e outra lado a 'OSS - INSTITUTO .DE 
RESp'dNSABIUDAÕE SÓCIÀL SÍRIO' UBÀNÉS, com füfP.J,fMF nci·fl9.S38,68.8/000,l •32, lnscnlto no c1m,.,1ESfl•sob n'i' 94584 . .l, 
rnm endereço raa, Rua Pehrnito Gomide, 337 - Belo \/lsra - São r~aulo•SP; e com estatu\~ arquivad;;i n1), 2!! Oficml t'II-! 

Rení..stro de .l1t.ulvs e Documen'lt>s e Civil de Pe~soa J1.1ridJcc1 da Capital wb o Re_g_i.5t.~o n'.? 1 U .778, ne.5te ato repwsentado 
por seu Diretor Executivo. Or. Gonzal0 Vetfoa Nefo, brasileciió, viúvo,, R'.G. 111>_ 6.050'.798-6, ·,Ç.P.F, nn 
889 528 196-53', dora11an_te·óe11omlnnda CONT~A:r~ oA, .tendq em vista o que·<;1isppe,a·,Lel'Cqrr11:ilernentar 11Q 846, 
de 4 de·junho de 1998, e considerand0':a dec.laraç.ã0 de disperrrsa.•de lidtaçã0 il"lserida tios autos do Prm::é~s.o 
nl.' 'ÓOl.O5OO.QOO.07Onóu, fundament,çda no§ I!?, do: artigo 6!!., da Lei Cornplemeritar _11!! 84~/98, 1coml~111ado 
com o artígo 26. tia l:ei Federal if12 :s,.666, de 21 de · Junho de J993 e a l.teraçõés- póst,eríor:esi e ainda em 
conformTdade com os princípios norteadores do Sistema único de Saüde • S1,.J5, estc1beleddo.s na. Leis Federais 
ne 8.080/~0 e. n!l 8.1-42/5/0 , -com fundê'!mer.ito na Ço~t1it\,ição Feçleral, em eSipecial no seu àrtlgo l -!36 e 
seguintes, e r:ia Constituição dd Estado de 'São, Paulo, em especial o seu artigo 2'J.,8. e seguintes, RESOLVEM 
c;cl,;ibr;ir o pre.se.nte TERMO DE. RETIRRATIJ;ICAÇÂO, .conforme dlspos~9 na . Cláusula ge - tia Alteração 
Qontratuàl l'efere,,te ao gerenc:iame.nto e e><ê~uçiio •tle allvidüd(!s e servJ"ços de $a~de a serem desenvolvidos 
no Ambulatório Médico de Especialidade "Maria Cristina . Cury'' - AME lnterlagos cujo U.Slil fica pe rmit ido 
peta per.iodo de vigencia do pre~nte contrata , ·med1ar.te as seguinte~ cl_ât:Js_u1a-s e condições: 

CLÁUSULA. PRIMEIRA 
00,0BJEJO 
O ·presente TrRMO DE .RET1RRATIFI-OAÇÃO., tern per abfeto alterações ,de dáus-ura!. do Cor1~ra.to de Gestão 

c~lçbrt1tlp e.m 15/Ü/2O11., l?etn como ~. operaciqna_ll1.;:içfü~ da ge..~lâo e e-~.~ução, pela CQNTRATAPA, dª_s· 
atividades.e sel'.VlÇQS de saóde, no AMBULATÓRIO MÊDICO Df f:SPECIAU0ADE'!i "I\IIARIA CRISTINA G_URY" -
AME, INTERLAGtl S, no e,;,çercíciii) de 2014, ern r.ônformiciade com ós- AneK0S Técnicos .que lritegrcrm este 
111strum~nt~r 

a. Anexo Tê.cnico 1- De.scrição·,de Sen11ç0.s 
ll. Ane~o Té'cnlc-9 li- Sistema. de Pllgamentq 
e. Anexo Técnico Ili - lmdicadores de Q.ualtdad'é 

CLÁUSUlA SE~UNDA· 
DA Alíf.RACÃO CONTRATUAL 
[. Em .co~so.nãne:ia .com a Resolução SS ri~ 10$ d'e 14 d e outubro de: 2013, qu~ alctcrou dlspo.sítivp,s.da Minu\a 
do Con~rato ~e G_estão,, nã~. s_eg~in~~s clâusulqs ~Qfl_t_r~tuars: Cl,ÁUSULA SEGUNDA - QBRIGAÇõi s E 
RESPONSABILIDAO.E 0A CO'NTRATA:OA, CLÂUSULA -SEXTA ~ DO PRAZO. OE VIGÊNCIA, GLÂ.USULA SÉTIMA -
PARÁGRAFO QUINTO,. co11lfo_rme -descrito abaixo; 
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CLÁUS&LA SEGUNDA 

óBRtGA'CÕES E RESPONSABILIDÀDES DA ·CON'T'RA TAÓA 
1 - .Em WIJlprírnento às ~u~s ·obi"'lg~ções, çab_e à ,.C0ITTRATAQA, .ali?m çfas obrigaçô_es çpnsti'int«?°s dà!i. 

· e~pecif1icaçfü~5 lêcnica5 ne>s Anexos e füiquelàs ~stabr~l~cidas na fo~i~lação referente-.ao SúS, bem como 
nos· diplmnas federal e estadual qve ri::g_em a p,;-esen~e contra-t.ação. a.s seguintes~ 
1- P,r'esta.i; .ós' se.rvi~os de snúr.le que e-stã.o especificados no .Anexo '11é:c.nito 1 - Pirestaç~·o de 
Serviços á população,,usuàri;;i do.SUS - Sistema Úmito de Sat1de e do Instituto d<? Msístênda Medica do 
Seryidor Púbiico Estadual - ÍAMSPE. <:onfotnne d.~termlr1a a te, Comp,te.r.neorar n!! 971j2oos -e ~le 
acordo .com o ,estabeleddo neste·contrát.o; 

2- Dar ateriâlmento,el'.iclusivo .. aor, usüàrios·d_o SUS e .t.tc IAl')l1SPE:•(Lei Cornpleme·tntar nP 97lhP0.S) 
no' estabelecimento de saude coj-o uso lhe fora perm•itido, nos ,temi0s d'o ailigo $Q-, fndiso 11\l, da Lei 

Connptementar n-9 .8ª19/~~t 

3-- Dísp9r, 1:>or ra-zqes de planeja_mento ~as ativ.idades ass.1stenciais,. de inforn~t1ç}lo 9porl·lm~ 
sobre o lo~I de re-sldenéia dos pacíentes.ate.ndidos ou .Qlle lhe sej;i_m ri:?férenc:1ados para <1teridímento, 
reg_ist.rando a municiplo de res1dên.cia e. para os resídentes nesta capit.il do Estado de São Pc1ulo, o 
r,e_gl.st,ró da r-eg!~o dêi çcladé oride residem (G1?1)Cro, l f;St"t:!, Qe.ste1 Norte ou Sul}i 

4- Responsc1biHzar-se pel_a indenização de dano d.ecorrer:i te de ação ou omissão volunt:ãda, ou de 
neglfçéncia, im]i)ericia ou lmprudênéia, que ·seus agentes,· nessa qualidade, causar.em- a paciente, c1bs 
orgãos dp St:JS ~ a terceiros a estes vinculados, bem ,c;omQ,aCl5 bens P,úbliços móveis e.imóveis- ohje,tos 
de permissão d~ u.so~ de .'que ltr1.ra a Lei• Co,nplen,e,11ar h11 846/98, .isse·gurandc:i-se o cfirefü:i ,de 
reg_resso contTQ ,o re.sponsâvel· nos caso~ de dolo ou culpa, sem prej1.1i.z-o da -aplicação ctas demmis 

sàni;õ-es cabiv.el.s; 

4.1- A respo11_sal,:ilipade- der que l'J'ala o ítern artterior estende-se aos tasos de danos causados p0r 
íâlhas relatfvas ã prestação dos servfços, nos te11mos da,a:rt. 141 dc.1 .Lei 'nl! 8.078, de 11 ele S't?Lem l.Vó de 
;t.990 t_çgdigo de°Çle(es~, do 1Cons:umidor); 

S· Restituir; em <.aso de desqualificação, ao Poder r>t:Jbllc,o. o saldo dos recursos líq~iidos 
resuJt.;,J r1tes dó~.valores dele nfc~bidos; 

G· AdrY,\ln1str<tr .os 9e11r. móveis e imovéi~ clJjo_ ll!óo lhe fora permit•ido, én1 conlol'midade com o 
dispõste nos respectivos term.os,de r,érmiss'àe de uso, até sua resfituiç_ão ao Pocler P~blico; 

6,1- ,Comunicàr ã :lnstãn.cic1 re:i'po.osável da CO.NfHATAl)JTE .todas às. aqui:;íçôe.s -de bens. rnóve!& que 
forerrr ,e-afiz.adas, 110 praz.o 1'liàxlmo de 30 (trinta) dias apôs sua 11>corr.ência; 

7~ Transferir, lnt~gralmente à C:!ONTRAT'ANTI: r~m cai o de desqúalificação· e c0nsequemte 
extinçãp d'a 1Organ-\zaç:ão Social de S-aúd,e, o patrimônio; 05. legi]dbs ou do~ç.õe5 que lhe toram 
destin.:ido:., be.m c;omb es.ei<c~dente.s, filila·nc:élros decorri?ntes da prest-agâq de ~erviços de a~sjs+tência 
à saüde no Ambu.latõrio Médico d~ Especialidade " Maria Críst ina Curv" - AME lnterlagos cujó liso 
lhe :fora permitido; 

~- CpntH1ta-r, se ,~ecessàrio, pes.soal para a execução das atividades f)FOl,'istas.,neste, Côntrali;1 dP. 
Ges~ãp, · r-c:;p_QnsabJlrzai1do-se. P!'.?los, encar-gos l'rabitlhisrns,. prevjd~.ndâr)os, fiscais. e comerciais, 
resultantes- da exe-C';t1Çâo, do objeto desta avenç,a; 

9- Instalar no Ambulat ório Médic.o de Especialldade "Maria Cr.istina curv" - AME lnterl~gos, 
cujo 1;1so lhe fom per.nütido, ''Serviço de Atendimento a0 Usuá'rio1

' , devendo enqrrninliar à Secretada 
de Estado da Saú_de relar.órío IJlMSal çle st:la$ a~iv-idaétes, c~1,ro1·.m~ 0 disposto nos Anexos deste 
coratrato de'Géstão; 

10- Man,ter, em perfeitc1s condlt;õ~ de uso, o~ equip.êlmentos e· instrumeina'i Ot;!cessâr,ios para a 
reafü-aç;ão .do!. servlçbs.c6nt·rat«dosi 
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ri- Em sé tr;atando de•servíç0 tle hospitalização Informar, sempre queisolkitaclb, à CON:TRAT.A;ti!TE, 
o número cl.i? vagas 9ispo_,_1ívcis1 a filn de 111an_ter atualizada o s.erviço de ptendimento. da '1Central ele 
Và'gas do Sl:JS" (pla1:1~0 cont~olàdor), bem .corno indicar, em h.igair visível do ~s~-abelecimento 
hC>sp1talar, o númern de x,agns e,çistentes no dia; 

11. ,J.. Ern .se, tratando de serviços exdúsivamente arrl1bulatoriaís, integrar o Serviço de Marcação de 
Consul(as instituído pela Secretaria de _\;s{,ado da .Sn(lde, -se esta assim o defính:, 

12- Adotar o .simbolo e o norne desigl'.'etivo ,âa onidade de saude cufo uso· lhe fora perniitld0, 
segl'lido_ pela 11om~ de.signariv~ "Organização Soci,al'-de Salide-;_ 

13~ Resp.onsabillzar•se por cobrança i.nüevidâ felta a0 padente ou ·ao seu representante, por 
p~ofissional Errnpregado:ou pfet:iost9, em ra~_~o da e><ec.!'.lçãp tles~e contra lo; 

14- Man~e.r s_empre atuallzado:o pron·l!u~rio médico ~os p.içie_ntes e o arquivo medk(:}, pele 11raro 

mínimo de'5 {dnco) a1,)0~; ressalvado_s os -prâ-zos,J~revlstos ero le1; 

15- Não u1Liliiar nem permrtir que tercel1"9s utili7.em o pac,errt:e para fíns <le experi111ent~çã0, 
exc~to, ríos erasas . de êonseritirnent.o informaclo, devida.mente aprovado ,pélb Coiiní:t.é de EUc.a- ern · 

F.lesqui5;.<1 Cons.er~t ido~ .quando pev~rá' haver m,mife,staç_Ão- exi-:,re.ss'<:I ide ~anse.ittimento do pacie.nte ou 
de seu ,representante legal. 'po'r r;neio ,de termQ: de ,respon.sabillda(le 11elo ,tratamento a <:1ue ser,â 
subme,tldo; 

J:6- Atende, os:pacienle5 com dignidade e nfspe1to, de mod_o unlversal,e l~t.:Jalltá'río. rnan tenôb-se 

sempre a qu;1li~)aclr 0(1· pre.stação dos-serviços; 

J7- A:flxar.iviso, em l~1g<1r vi!lível, d~ sua cond lçâo de,.enticlaâe 1qualificada como Organizaçâl:> S0óal 

de Saúde, e de gratuidade dbs serviçqs pres~ados nessa cçindlç~.o; 

18· )listifica_r ao .pílciente o.u ,;10 seu representante, por escrít0, .as raiõe.s técrrtcas-a leç-adas qual'ldo 
da decis'ifo <!le não .realf2ã_Ç.çio ele qualquer <1,to profissionar previsto neste Contr:ato . 

.J 9:- Em s.e t•ratando de serviço de hospitali.za~~-º' permitir a visita ao paoi~nte internado, 
diariamente. respeltagdo-se a rotinà·'do serviço, p·or p·érfod_o r:t,ír,fmo dé·02 (duas} hr:iras:. 

~O- Esclarecer os pacientes-sobre seus dlreitos e1.issl1ntos P,erlinent;!3 aos,serviço.s oferec;idos: 

21· Resp eitar a decisão do paciente ao•.conséntir .ó tl 'ao rec11saf ,pre5raçã0 de ·serviço.s ele saüde, 

sal110 .n0s casos de imit~er.ite-per:i&_C? d~ vida ~>U obrigação .leg<JI; 

22- Garar:itlr a oonffédericlaltdade dos ~fodos e lnformaçõc•s telati.v.is ;.,,os.pac:iente-s; 

23- Assegprar aos pàé:lentes o dh;el to· de seren1 assistidos. relígiosà e e~pi~ilu;,iJmeMté po"r r'lilois'l'ro, 
de. qualqueru1l~o rslígioso; 

24- -Em·se tratando de senvTçé de hosp1ta!lzaç,.io. poss.Liii' e !Tl'ant'er ern pleno fun<=cionàmento: 

❖ Cornis~~-º · de Pro,~tci5~i0 MêdiGo; 
❖ Comissã'o de Óbitos; 
❖ Comissões de lfü<ra Mêdita e de. C-ontrol10 de Infecção HospiMlm; 
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25- Fornecer ao, pacierit.e atendido, p0r .ocasião de sua .saída, .seja no,Ardbufatórlo, Promo-?ocorro 

ou1 Unid.idc Hospit~lí3r, relíJt@rio cirqmstanciad.o da atencJim•ento.prestacto, dé11omí1;1a"clo ,,INFORME. DE 
ATENDIMENJO", do qual devem c.onst,,r, no mínimo, os seg1,1inte,s dados:: 

1- t-Jome do pàdente; 
2- Nome dê! Unidade de -atendrtnem.to; 
~- l,.ot;all~açãq do:ServiçoJHospitál {endefeço, Mcmídpio, Eslad9); 
4- Metívo do atendímen.lo (OD- :L0l'~ 
5- Oat:a de adrnl.ssão .e d.ata da alta· (erwc.aID de internação); 

6-- Procedimentos reallz_adqs e tipo d.e 6rtese, pr.-ótese e/Ot.i rnater'iais emi;i.regad.os; quanôo fot o 
caso. 

25.J.- Q cabeçalho ~fo qoçUmeotQ deverá cór:1ter o seguinte est J-arecif'fl'ento: 
"t.s1;1 conta será paga cQm rec;ursqs públicos proveniientes dé seus Impostos e cont~ihuiç6e.s;50,cm/f1

• 

26· .€alher a .assinatura do pacienle, Clu de sei.is retiresenlê\ntes· l~g;:iis, n:.i r.egi.:inda via .do 
rn1atôrio a que 5e refere o 1te111 lS desl c1 dà us ulc1, a rquivando.•.il no pr.:ontuário ~o -pµden•l'e •. pelo prazo 
d,,r o~ {tinco) anps, observar.ido-!ie· as. ex.ceções previs.ta& elTI l_eí; 

27- çm se trn'tando .. de serviço de h0spita/liaç.ão; ~ssegcirar a presença pe um acornpanhilnte, 
em te·mpó integral. ·,Qo 11.ospi(al; ,nas ilnternaçpes de gestantes. críanças, asol~scentes ·e' ldosm, cor•n 
direito a alojamento e alimentação; 

;m~ limitâr su-à!> despesas com o pagamento de remuneração e vantngens· de qµa lquer 

natl!lre,a: ~. Jierem percebidos pelos dirige:n~es e-empr~gados. das Organi:zccições Socia.1$' de Satfde <l· 7.0% 
(sete1,lta pór cenro)·do ~alorglobal das despesas clt> c.usteío da.s rcspectiva'S uiiirdades; 

29- P,; remuner~!;~o e vantagens .de qualquer natureza a set~m percebidos "pêlos dlriger:ites e 
érnpregados dãs Orgàrfrzaçõ.es S00iâis ·de Saúde, não, poderão.• exçeder os, níveis de remunerc3~ 

pratiGac!o~ na r,ede •privada de saüde, 0bservan.do-se. a · medi~ de va1o.res de1 pelo me11os 10 (d~tl 
irrstit~içô·es d.e mesmo por.ti:! .e sem.clhanre to11'lplexidade dos hospitais sob gestão das Organiz.àçôe!> 
Sociais cll!! Saúde; remuneração est:J lniseada é m indicadore.s éspecfficos divulgados p.or entidades 
espeéialrzac/as em pe.squ,s.a Sdl·arial ~istentes 11.0 me:rcado, 

30 A coh.tra~acla não poderá celebra,r oontrato1,. çJé quliJlquer nat:u~eia ,rom .empresas que 
estejam s~.spen!ias ou ir11ped.idas de liçil.ar/n.~godar tom a ~dmín\straçã<) P(lbllca, béíl1' c:i>rrio ,<;órj) 

eli!lpres:asq~re ten·ham sido declai"áda,s inidõneà's para llc:itar/contratar com a Adminisfrãçã.6 Püblicá, r , 
.ainda, com empriesas que e.stejam rmscri tas no CAOIN.EstmJual; 

31- Hemeter mensalmen'(e à C0NTRf.\T ANrE. informaçõer, · dG)s ~tendiinéritos' r~all,zàdo!> a 
padentes contribuintes, benr}fk,ãrios o u ;;igre{;<ldos d9 lnS11'ituto de As.,;istência rv)_édrça do. Ser-vio_or 
Púqlicç, Estadua) '(IAl\1SPE). 

·CLÁ lJS.l:JlA 5 E>ffA 

DO RRAlO DE VfBÉNC/A 

O prazo .de vigêni::la do;presénte ,C::0ntrato de Gestão será de '5 (cinco) anos. 

CLAUSULA SÉTIMA 

PARAGRAFO QUINTO 
A C0NTRATA[)A; deverã reC!ilher e F11ov i1ncmt<Jr exclusLvame,i'te em conta corrente <Jbe:rta ef"0 
lnstituiçãe o,fidal ds ,ecrirc;os qoe. lhe forenn passados. peJ~f:CON'~ATAl\.'TE-, <;On,$tpndo como mula( 
a unidade pübllica 50b sua gestão, de r;nocfo a qlÍe não sefam confundi'rlos com os recursos· 
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prõprrj0$ ela O5S CONTRATÀ0A .. Gs r.e~p·ect ivos elltrcl'.tés dP. rnov,irnenloção rnien,i;al devNào !ier 
en.carn.inhado~ .m.ensaJ mente à- C0NTRAT ANTE. 

li - Ficam ál~era·dôs.os Anexos Técnlcós· 1, li e Ili do CONTR'AT0 DE GESTÃô assim1d0 em 15/ 12/ 2011 e 

acrescenta na C:LÁUSUl:A SÉTIMA - DóS RgCURSOS FIN.Al'-íCEIRO.S, o PA'RÁGRA'FO OITAVO e na 
CLÂUSl,JLA OÍTAVA - [ ONDIÇÕES DE PAG:~Ml:_I\ITO; ó PAR.ÃGHAFO 0 11:AVG, conforme rndaç-.ão abai:<o: 

ClÁus·ulA SÉTIMA 

DOS RECURSOS FINANCEIROS 
PARÁGRAFO OITAVO 

Pela prestação dos serviço~. ~specific.ªdos n9 A'N{X0 TÉCNICO l - DéScr'lção ele Ser).ltços, do Termo de 

RC!t/l"r~l'iftca.çã9 hº 0;1/1~, a CONTRATANTE repassará: à CONT'RATADA, no pra-z:o e. condições 

constantes ne·ste instr:urncmto: no Anexo Tê:criiico lt - Sistema d~. P-agame.nto, a impor.tãncia estirnacia 
de R·$ 13:.i92'.698,30 (Treie milhões, dv~entos ~ Jl·c;,yent.:i e do.is mil. seJscehtQs e nô.venta e oito reais
lê trinta c:entavQs ) . é no. Anexo· Ili - oo·s I ndicad0res dé .Qu,1 lidade { pa r,te .variável)', cujo repàsse dar·se
á na- modalidade CÕNTRÁTO Df GESTÃO,. coi:tforme a 111struçâ(? TCESP n!! 01/200a, çorresrH>l~denle 
ao e,,c~rcicio flnanceiro de ~014 e qu.e101~eraf1) a: 

l.JGE090192 
Ativlc(àde 10 302 09_30'4852 0000 
Naturez.a da õespesa ~3 ·90 39, 
FoRte de Reourso.s: TESOtJRQ 

CÍ:.~USULA OITAVA 
CO.NDIÇÕES OE PAGAMENTO 
PARÁGRAFO OITAVO 
Fiça ~cresc.en~do ao .presente contl'ê!~P o somatório. dos való(es a se rem repassados .em 20:14, 
es'tlniadb em R$ 13.292,698,30 '(Tr;eze, milhões, dLUentos e n~venta e dois mil, :sei~cl?ntos e noventa 

e oito reais e trinta ce,-tavÇ}s), 5oe11do que a tr-ansferênc.;ia á C,ONTRATADA ~erá efetiva tia mediante a 
llberação .de '.12 (dozel pa~celá.s mén·sais, e.uJó val~r correspon<.~e a t:nn va lor- fixo 0/12 de 90% do 
o(çamiento anual), e tlm valor corréspó11de1~te à part e v<1rlável do l.!Ontrato (:l../1_2 ele 1Q% d.o 
orç;ime11to anual). 

As-parcelas rnen·sa1s ficam estimadas conforme taliela ·a baixo. e, ser,jo pagas ate o 5? (quirúo)· dir> ~til 
de cada rnês•. 

M.ê,s Valor 
Jat:1~iro 1.074,391~5:2 

fe\lereiro J...0'/4.391,52 

rMarço 1.114.387,7.6 

·Abril 1.;tl4.392,00 

Maio [.[).4,392,00 

Junho l .l14.392.00 

Julho !l.i14.3~4,0Q 

Agosto 'l .• 1.t4.J·~2,ôo 

Setembro 1 .1111:392,00 

Outubrõ 1.1-1.4:392,00 

Novembi:o . 1.114.392-,00 

oez_emb'ro J,.J.14392,QO 

TOTAL 13.292.698,30 
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ci.AusuLA TERCEIRA 
DO PRAZO. DE-VIGENCIA 
O .prazo de vigençia élo presente Termo·d_e Retirratifi'cação vigorar.â,a pari ir .. de sl'.ia assina tur-a até 31/12/201'.4. 

· c.l:AUSULA' _9,ÚARTA 
DA RA'.TlFlCAÇÃO 
Ficarn marítldas .todas ãsi".élemals disp.os-ições -e' dáustifas clo ·coNTRATG D.E. G·ESTÃO e, seus rnspeGtivos termos 
Aditivos e de Retirr~tiftcaç_ão, r1ão afrerados ·por este instrumenrto. 
clAu.suL.A qu1NTA · · -

DA PUBLICAÇÃO 

O: presente· Termo d~ retirratificaçâQ será ,p1:.1bticado íll.!) Diário OfJcial dp éstado, no praw m?Xímo de l O 
,v1nr.~) dias, contàdos da dat~ de sua assiii'latura. 

CLÁUSULA SEXTA 
o·o FORO, 

Fic_a ,elejto o '/:oro ·da Capírtaf, com renúncia• ~l~ q1•,alqu1:?r oufro, :Por mai:; privilegiado_ que .se1a, .para clirirnir 

quaisquer questões o~rundas deste ,ontrâ to. que nãô pudérem s:ér reso1vidas pelas partes. 

E, p_o_r ê~tr;lr'êlll justas e c~mtratadas, assinam o pre.sê11te contrato em u2· (duas)·. vias de igual t~ç,r e f orf'Jia, n·a 
presença elas .testemunhas abaíxo. .J 

-
EXEnmvo 

Tes~em1,.1nhas: 

I 
'li 

.- T 
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ANEXO TÉCNICO 1 
DESCRIÇÃO'O~ SERVIÇÇ>S. 

1 - CARACTERÍSTICAS DôS SERVIÇOS CONTRATADOS 

A CONTRATADA ateilderá con1 seüs recurso·s- humã110S«~ téwicos _aos usuàrlos do: SUS - Sistema Único de, 
Saúde e do Jnsfüuto de As~istê.ncia Mêdica d9 ?~rvi~_or Püil)llço 'Estadual - I.AMSPE !Lei Compliemen_lar ri!.' 
971/:!QOS).- ofe(ecerl"óo. segurado o gr,aü .. ele .co·mpl~xtdade de sua assistência e sl1â c~pac-id,Jde op.era.cional. 
os serViços dQ saúd~ que se @nq\.ladrem nas m c-,d.1lidades.abaixo di?scritas, conforme '5\Ja tlpo,logia '(vnidade 

ho$J?rtalar., exclusivamente ambula~orial. ou outros). 
O Serviço de Admissão dc1 CONTRAfADA solltltará aos; ,padi'enH?·s. ól:l a seus ~epresent,nHes legc1ls. a 
docu menta,ção de identificação d0 paciente. e a dôcutne1úaçfü;i de enc.arninhaniento, se for o · ca.so1 

esp·êciflcada tio fluxo estabelecidô pel-n Sectet~r:ia de 'l;sl.ado t;la Sê_!ili(lé. 
O acesso aos examr.!s de ajJoib úi<lgnóstito .e terapêutico rec1lizar-sei..á d~' acordo com o· fluxo .e-stíilbél~cltlo 

pela S,ecretaria Estadual de ~aúde; 
O <1coir1panli'ilrnento e :a cornprovaçã~ da~ atívidades ~eaJiz;Jdil-S pelç1 CONTRA T ADA•ser'ão .efetuã..dos ai ravê~ 
dos dados ,regrs-lradós ,nó SIH , S~lema de Informações Hospitaláms, no Sl·A - Sistema de Informações· 
Ambu.la~ori,als, bem Gpr:i·w at1ravé..s dos for:mulários e Instrumentos para registro ,de E:la.dos de:? profü1çâo 
detinid0s·pela CONTRATANTE. 

1 ATENDIMENTO A:MBULAT0RIAL 
O ate.ndi1nento àrn11JulatnrraJ compreende; 
• Prim~it'a cprisL1lta 
• lnterconsulta 
• Consulta~ subs~quent(-!s (retõrhqs) 

• Procedimentoli terapêutico~ re~líiz.a.dos por·especiali~ades não mé_dkas 

• Cirurgias Atnbulàtotfais tCirutgi;is:Malorre-s Ambulatoriais e <:ln,1rg1as menores ambulatorlals) 

• Servi~o ele Apolo Dragnôstico e Ter~pétr~~o Externo 

• :Sessões de · t.rafament0: hemt:>terapia, lit.otripsla, heni.odíálise1 hemodinâmka, radioterapia e 
qulmipl"crapia. 

1.1 &111tende-se por primeif.a consulta, a 1;,is;.ta inic:Ial do pac;ícr(te encaminhado pela re·de/iOBS - .Un1d~·des 
i3.ç15ictis de S-aúde, a0 Amfaulatório, para atendimento a uma dc~terminada especialidade rn•êdic-a. Nro CilS0: de 
alendi1~1ento não médico a orimei,ra cons.ulla ~eve se dar apenas na especialidade, de fisioter.ipla, quando 
dlsporHbilízada, pafQ J1r.,idaâes.eX:ternas. 
1.2 Efltendeese por inte.rconsuír.a, :a pr1mefra consulta r:eall2ada por outro p-rcifissional em m 'rtra especialidade. 
com s9lici~aç~o gerada pela própria• instltuigio, tantq 110 q_ue se refere ao-atendimen~o n.Jédk.o quanta ao não 
médico. 
!l} Entende-se. por wnsutta subsequent.e, ,todas v5 crõns(1ltas de seguirnent:0 airnbulatorial1 em todas as 
ca'tego_rias. pçoíissionals, decorrentes rnnt:o das consulta~ oforedd-'15 íl rede báslca de •:sa\jde quanto, as 
subsequéntes das intéré'onsuJtas. 
1,4 Os . .itendimentqs ·r~ferent~ a processos t erapêuticos ·de médJa :e longa J1

uração·1 tats oomo1 sé.ssôes de 
Fis!àt'e.rapíi¼, Psicote(api~. et~., o;. mesn1o'~. a partif d9 2~ ;,,tendirnent•, devem ser reg_fstr ados c9m~ 
r,>rocedimentós terapêt:1tícos re<1lizados (sessões) por espedalidade-s:'nãe. médicas. 
1 . .5 As consultas. reaHzodps pelo, S.erviço Soci;Jlr não serão consideradas no total âa eoosw\tas arnôulatôrlais-,. 
s.er.ão apenas inft>rrnadà$ .. cor.iforme a-s n.~rrm1s defit~i.das p_ela Secr.etq~la da Saóde. 
1.ó Serão considerada!>. interve111;;õ'es drúrgka5 ambulatoriáis aqueles pi;ecedimentas drúrgico's t1na1>.êl.-JUCQS 
ou di.:,gnósticos ·que não requerrarn internações hospitalares Sli!rão dassHicadbs çor~o Gr-urgia Maior 
Ambulatorl1al (CMP.) os procedimentps clrurglcq~ tetapêuticos ou diagnósticos, que. press1.1rpõe a presença do 
medico a,nestesista, reali-z.ados éom aneste.sla:eeral. loco ~egional ou locãl. Gom-.ou sem sed,1gjp que ·r,eqOéi1arn 
cuicla·dos p6s-operat10rios de ·curta duração, nao netessltando internação ho!jp1.ral:u. Serão dasstficadof, 1r.omo 
cirurglª inenor ambula~<:>rial {cm~) ·os pro-c~dimentor; c.irit!lrgicõs de b~i-xa c;omplexiciade rea'hz.ados com 
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,anestesl;;1 local ~u troncu.lar q11e pod,~m ~r m~li-zaélos: em cons.ufrório, .sem a presença do médico anestesista. 
e que dispensam cuidados éspe.c:iais no. pós--operatôrio. 
5alíentam05 Q\Je. 0 1 re.gi:strcr da ati11j,dade chürgica classiflca0a wrno amb1,1làtoríal .se dará pe.lo Sistema dt! 

ln for rnaç:ão· ~mbulatórial (.SIA). 
1.7 Com rela9io às Sessões de Tratamenlo: Qllimiolerc1pia; HembdfálTsê, Hêmodfnãmica, etr;:., o v.olume 
reall"~aelo mens:almen.le pela unidatje ser.à Informado ~om destaque, pa.r-a a_companha_mento desta.s al·ividade.s, 
,confor;me.a·s ,normas déflnldâs pela S_ecretàriéFúa Saúde. 

2-. PROG~AMJ,\S ESPECIAIS E NOVAS ÉSPEC1ALIPAOES DEATENDIMEN'T.Q 
se. ao, longo da vigêncià deste Contrato, de cemum acordó entre os .contratautes. AMBUL'ATÓRIO MÉQICO Q.E. 
ESPEQ_ALIDADÉS ''MARIA C_RI.STINA CUR't' - ÀME INTERLAGOS se, pfQpuser a realiza1r out,ro-s típos de 
aUvidades difêrentes daqueliJs; acj(lí rel'ac;oria·cta~. se,la [)ela i1:it,9dução de novas espéGialidades. médicas, seJa 
1~eJa real.iz.açãu de pro&rarna.s especiais pata deter,riínado tipo de patologia ou pela Introdução de nó\las 
çategorias de ~ames labor:atoríaí's, esNfs a l·lvldades poderão sçr -pr~viamente, iJ U~orizadas pel.i CONTRÁTÂNT~ 
ap6s anális'é técnica•, se'r1do quantificadas ·se·paJadamérãte do arentjírnente rofüre;ro da cinfdacie -e sua 
or,çarnenta§ào econ6mico.fin~mi~ira serà discrirninadt1 e hom0logada atG.rv12s dê formo de Refüratificação ão 
pr'.i:?se.n\e Cont~ato; 

li ..:fSTRUTURA E VOLUME (jE ATIVIDAOES'CONJRATADAS · 

11. l ·ATÉNOIMÉ_NfO ÁMBULATORI.Al NO ANO DE 2014 
(ESPECIALIDADES MÊOIGAS) 

MÉ.DlCA 1 JAN FJ;V 

Prirtteifêl Co11s1.Htêl ~-.15()1 3;. l:50 

lr~terconsulla 430 430 

:subsequente 5 ,000 s.oo·o 
TQ.t~i ·8•:ss·o .a:.sao 

MÊDltAS 

Acup~i11t'ui;-1 • 
; Alergia-/ lmunol9gia 

' 

Ahestesiolo_gia, 

Cardiologia 
.Cirur~a Cardiô.\/âsclillar 

MAR 

3.!l.50 

430 

5.000 

8.S80 

Orurgia Cabe_ça a Pescoço 

ABR 
~.150 

4~0 
5.00.Ó 

s.sso· 

~Cir~~Gêr~I - -- - ---

\tm 

Grurgla Pediãtric:a 

P r-utgià ~lá~~iÇa 
C):Urgla Tor:ácfo.a 

_ Clnrrgi~ Vascular 
Dermatologia ~ _ 
~nç!ocrin9logia 

-~E.nd_9cdnol0~iâ lnfa ntíl 
Fisiatria 

Ga~troenrnralogiil 
Geriatfl~ --

Gí.necologià 

Hem~tol~ia 

fl,'IAI 

3.rso: 
t\30 

5,000 

l·8;S8Q 

2014 

i( 

X 
)( 

X 

JUN JUL AGO SET 
3,150 3.150 3.150( 3.1.50 

430 430 430 43Ô 

S.OOO s.bob $.OQ0 .5.000 

8.580 8.S80 8;-580 8.580, 

,,_ 
MÊDICAS 

lnfe.~tolç,gill 
Mastologla 

Nefrologla 

Neonaloló~ía 
Ni:!.urofog,a 
Ntiurologia Infantil 
Neuro~irurg1a 
Obsletrlcia 
Dftalmol9.gi"a 
01:'1<:oló'~i;,r 
Ortopediil 
Ot'oi'rfnolaringologia 
Pneu moló@a 
Pneurnología 1n'fanitll 
P,roctdJqgía 
Psiquiatrii! 
Reumato logía 

Urelçgia 
0llll'OS 

OUT NOV 
3.)50 g_150 

430 430 

-~-ºªº 5.00:0 

8.580 8.580 

DEZ 
3.l5í'.l 

4:3'0 

5.000 
8.580 

X 

X 

X. 

X. 
X 

] 

'.! 

.. 

j 

Total 
-37.800 

S.160 

60,000 

-102 .. 96.0 
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li. 2 ATENDIMENTO NÃO M t o1co No ANQ DE 2Q1,4 

,Não Mêdlca JAN FEV MARr, ABR MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ '' rotai. 

tanr,ulla 1.600 1.600 1.600 1.600 1.'600 .l.600 :1:.600 L GOO' 1:600 1:60"0 1-:600 1.600 '19.í00 

:Sessão 2:soo 2.800·, 2.800 2.800 L80O 2.800 2.800 2:800 2:8(!)0 2.800 2.800 2~800 33,600 

Total 4.400 .4 .400 4.400 4.400 4.400' 4.400 4.480 4.:400 4 ,400, 4.400 4.400 4.400 52.800 

f 
_ N·Ão· MÉDICAS 

E11íermeirG 

Far.rnaç:eutrc.o 

.F1siotera1peu ta 
Fqnoaudtólógo 

1 N~1trldo11rsra 

li. 3·0RURGIAS AMBULATORIAIS 

Cirurgia Ambulatorial JAN mi 
CfVlA (.MAIOR) - . 

ema (menor) 135 1135 
Total 135 135 

MAR 
~ 

250 

250 

l 

·201~ 1 NÃO MÉDICA:5 
_I _ x_ j P-sicólogp 

)( Ter~p.eut:n Oc:L1pacionc1l 

X Buto Maxllo 

x 
1~ 

O~on~G>lg_~i~J 

.l_óutros• 

ABR MAi JUN JUL 
. - - -

250 250 1 250· 150 

250 · 250 250 250 

AGO SET 

- . 
25Ô 250 

250' 250 

.OUT NOV ou , Total 
- - - -

250 25~· 250 [ 2.770 

250 250 250 l 2.110 

U. 4 - SERViÇbS ·DE APÓIO DJAGNÓSTICO E TERAP.ÊUTIEO EXTERNO - 5AOT IXTERN.O (ÂMBITO 

HQSPITALAR Ol) ~CLL!SIVAMENTE AMBÚLATÓRIAL) 

Q Ambula,tório ofier_ei:.!:!rá ·os servfços de .SADT a batxo Felaôonàdos, nc1 qu.inridade. ,mual1 de~ 6.576 exêlnfes, a 
patlente'.) EXTERN05 ao .Ambulatório, Isto é, àq!'.Jele-!. pacientQ!. .QU~ fqranr-e.nc-a,r.irihndbs para reali2ação .qe 
.itíviâades de SADT por ou t ros- Sêrvf.çôs' d~ sáúde, obédecendo a0 flux.o esfobel~cido pela Secret,iria Estç1duàJ 
d.:i Saúc,le, ·nas quantida,t,les es1~ecific;ld.J!>: 

SAÓT 1 
f)_CTffiNO J_AN FEV 

' 
MAR ABR MAi JUN JUL AGO SET O!JT NOV DEZ :rotai 

Rad\ologia 60 60 60 6.0 60 60 60 60 li 60 60 60 ·60 72.0 

Endosc9pia 60, 60 6Q 60, 60 60, 60 '60 60 GO GQ 6.0 120 

Dlagl'\óstir.:o,em 
42I3 428 428 428 428 •Üª 4'28 4i8: 428 428 428 1:128, 5-.J 36 

E.spe.ôal1idades 

Total 548' 548 54.8 548 1 548 548 548 548 5~8 ·~8· 5·4g '548' 6, 576 

0s eiames p_t1ra ap'0ío dlagn'óstléo e tél'apêutico .iqul eJenqidos es.tàõ su1bdl~idid,os d.e ac9rdo 09,·n a 
chm,iíicação· utillz-ada pela NOAS ~ Norma Operac.ional .d~ Assistêntla a -Saúde/SUS par:a os p(oce·ét.t,;nem.os do 

SIA/SUS - Sistema•.d.e I n;-formaç.10 Amb\,!Jatorial e suas respectivas ta_belas.' 

Ili - CONTEÚÓO DAs-Jlí,lféRMACÕES A SEREM ENCAMINHADAS ·À CONl'RATAOA 

A CONTRATADA ,encarninl,at,ã a C©~TRATANTE toda E: qualejl,ler ·l l'lfor:r,naç~o !iOlicjtad,a, ' li a ÍE>t'matação e 

J_J<i'rfl:l<-liddaoe por esra delmminada. 
As Informações ~olicirad~s·.,referem•se aos,.ispçcttos a baixo, relac,onados: 
• Rélalórlos· conüibeis é ,ffnanceí.ros;, 

VTH 
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• Relatorles r~lere:ntes ,iJOS lndicagor~ de Qualidade estabele~idos par,L9 •unidad(!; 
• Relatório Ci\e,Custos; 
• C_ens.õ' de origeítl dos p.1tlent,es a,tendrdos; 
• Pe-squ1is.a-de S<lti,sf~ç-~p cle F,1acientes ~ ac.omp<lnh;mt,es; 
• Ol,itrêis. â se~err,, "definidas. para . rzatla l.ipo de 1~nidad.e gerenciada; hospital. ambulatõri0, tentro dê 

Feferência ou outros, 



• SECRET_ARIA OE ESTADO DA SA(ÍOE 

At,fEXO TÉÇNICÔ U 
~lmMADE PA~AMEN'f~ 

1- Com a finaliéiacl.e d~ est<1bete·<aer-as (egras e o cronogramsa 'do SistE:!ma de Pagamento ficam estab:t?leddos 
os segliinles' pfirfolpios•e procecdiimentos~ 

l . .A atividade assJstenc,a1 d_a CONTRATAQA subdivide-~~ em 04 (qtl~tro) ' ,nodalrdatles, 'conforine 
e~pecific.ação é quantidades relaciornaclas no ANEXO 'TECNICOI 1 - Dese:rição de Serviços, nás modalidades 
ab.aiixo assinalada~: 

.( X J (onsull a Médíc:a 
( X ) Atendimento não médica 
( X )•Cír_urgla A1110111latori;3l 
( X ) ~ervíçós de ·Apoio Oiagoósf.í.có•e T.erapõutico - SADT Externo, 

!1...1 As m:o.d-alidades d9 a_tfvfdçide assislenciêlis. acima a_ssinalaclas ref~rel"fl -se à rct~ina •(ló at endlm_ehto· a. $er 
oferecido aos usuárlos,da u1iíclade sdb_gestão da .CONTRATAD~. 
2. Alem das atividades ele rotina, ,a unidade pode rà reali7,ar oLitr.~s: ~tividades, s1,1bn~_etidas à, previa :anãhse 
e a1Jtori2,:iç~o dq CONTRATANTE, çonforme espedficadQ filO item .os óo ANE-XO JÊe~l<i:0 1 - D.escriç~o de 
Servíçps. 
3. Ó · montante d.o orçam~nto econ01nico-fina11ceiro ()e t1,1steio do .6/"'1BULATÓRlO MÊDICO DE 

ESPECIAUO~DES "MARIA 'CRISTINA CURY" - ~ME INTERLAG0S, para .ô !i!Xerdcio de 2014', fica esUmado M 

valor de, R.$ 13.292.698,30 iTrez:e milhõe-s, duzentes e- noventa ·e dois• mil, seiscentos e· novel:)t~ e ol~o 
re_ars._e·tr'irlt'cHentavo~) e éó'!in.pô·e-se ea seguinte re:~ma: 
4 . ·Os ppgamenttis ã CONTRATADA dar-se-ião na seguinte conformidade, 

Lln_ha de·c_ontratação ¾ Valor 

Co.nsulta. m-é-dlc~ 79,00 10.50 ~231.,66 

Atendim~nto não médico 11,00 L462..I9618l 

Cl~urgia 5,00 n64.n34,9i 
S~DT Ext erno 5,00 664. 63<1,;92 

4.1. 90~ ·(n01.1enta I>or 'CenteJ do valor rnenclónade na li.em 03. f,trésl, .será repas'sadô em· 12 (dota) pct(celas 
se~~ndo tabe la.abaixo: 

Mês '90% 

'Janeiro 1 96i,;.952,37 
Fevereíro 966..952,'37 

-

11 J,..002.948,$3 
1 

Marçp 

p.brit 1.002..9?.2,-SO 
Maio 11 1.002~52;?0 1 

Juriho i .. 90.2 ,952;80 

Julho 11.002..~~2,so l 
Àgosto 1.002.952,80 

Setembro 1;002,952;80 

Qutugro 1.002.952;8b 

N"'ovembrà 1.002.952;80 

Oezl:!mbro· 1.0ci2.9s2;so 
Tota l 1 11.963.428;47 
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4.7.. J;O% (:d~~ p·or centq) dô.valõr mencionado no ftem 03 (três), s!i!r.à repassado rnP.ns,:1lme11te, Jvntainenre 
com as fl)arrnlas fbcas, 0001 valor me.n~al , eS1timad0 segqndo tai>ela abahcp, VÍlilC.Ulado· à avaliação d0s 
ind1c:ad.ores pe q_u~lidade e cor)'f o.rme ~,a vêiloraçi'io. 'de acQ~do c-om. o estabeleêldo no ·Anex-o Técnico Ili~ 
ihdlcadores de Qual-ldád'e, parte il:ltegmnfe ~leste Contrato de.Gestão: 

Mês 10¾ 
!Janeiro 107.4-39,.15 

Fevereiro 107-.439,15 
jLMarço __ -=-_.I ill.4.38,73 
Abril '111.439,7.Q 

M ~io 111.Ll39.2d 
font,o JJ.l.439;2Ó --· 
Jl!llho ,l11.4B9 . .20 

Agosto 
Setembro 
0utubro 

1
1 
~ov.~rnbró 
D.e:zl:!m~.ro 

Total 

111/l:3_9,20 

111.439,20 
11'1.439,20 

111.439.20 
1 lii.439.20 

1.-329;269,83 

4 .. 3. •A avaliaç.ão da 'pà.rte ,variável 5er,á realizada nos m eses de Janeiro, abril, julho e ou1!u.bro, pode11do 

gerar ur:n ajus-te flm.mc.eim a. menof nos -me~es su~_seqüem,~, d~pepclendo do, p_ercentuaf, de alomce dos 

i ndiafdores, p~Jó AMBULATÓRIO ' MÉ01CO OE .ESPECIAU0~0ES ' 'MARIA CRISTINA Cl:JRY" - AME 
INTERLAGOS; 

S. Visando o acoinpanh_am~11tp ~ avallaçãq do C:ONTRA'rO DE GESTÃO· e o cum,primerit:o 'dás =atividades 

,es,taoeledldas ,pira à CONTRATADA no ANEXO rtcriltCO 1 - Descrição de ~erviços, a- mesma devera· 
encamir1hai: n1ensalnlente, ~tê o dia 11, a do<;t.11'.tlent~ção in'f1orrn~tiva elas atividades assist.ericlais reâlizadà's 
p~lo AMBlJlATÓRIQ MÉDICO QE ESPECIAUOADES "MARIA CRISTINA Cl:.IRY"-: AME IN:'rERtAGOS; 

5.L M..informi'lçôéss acima mencionadas serão encamtnhades atra_vé.s· dc:is registr.os no .SIA - Sistem_a de 
lnformaççi,1?S:Ambt,!lat0r-iais, de acordo corn norme.s e pra~ç,i; esta!:>el.ecid_ós.'pela' ÇONTRATANTE; 
5.2. As informalj:Ões mensei:S rei.ativeis à, proilução .assístehclal, lmlic:ndor.es de.quatlfdade, rnovi111entação de: 
recmsos eoonõrtilcos e finarioelrns a dados do Sist,ema, de Ô\Jst~s Hos·pltatares, serão ~naHninljadas via· 

Internet, .1trave~ ~-º ~i'l~ www.gestao.saude.sp.gov.br, dtsponibill~JJ.Oó, pela CONTRATANTE 'e' de acordo 
com liormas, critêríós de ségurança e praz.ds f:)Or ela est.:ibelàcidos; 

5.3. O aplicat ivo. disponlnilfz.ado na Internet e·;nitirà os re.latór_i~s .e pl,an!llílas neç:~âria~ -â avali_a~o ,:ne111Sêll 
,das atividades dese.r1volv.idas pele ~MBUiATÓRIQ JVltQICO DE ESPECIAUPADES "MARIA, CRlSTIN·A CURY1' 

....: AME INTER LAGOS e é'slabelecerá, atr.àvés de nlv~ls d~ ac.esso previament e·defrtl·idos, a re:,pon,s~b1licl<1d.c 
legal pel'os dados <11l regis trados, 

6. ·A CONTRATP.NTE prç:,çederá à anáfí~e 'dos -dad.os enviados p'ela ·coNTR'ATADA pa.ra que sejám efetuados 
os devidos paga.nientós de recu rsos, conforme e.sttibeleci-do na CliíusLila 8 il.db CONTRATO DE-GESTÃO. 
7 . A ·~ada período de 03 (três) meses, a .ÇONTRATANTE ptote·dera a cQnsplíd;lçâp e a:nálise cornolUsiv.i dQS 
dados do ~rhrí~st re findo, para aválTação -~ pontuáção dbs IQdic'ado.res de qualidade quê cortdii:ionam o 
Võllor do ·pagamer1t0 de valor variável dtado no item (M (qL,atro) desta documento, 
8. Nos meses de Jane.iro e Julho. •a CONT~-ÀTANTE pro:c.ederá ã aná_ll$e das quai}t'idade.s de atívJdades 

as$lstendols real!zadi1.s !,'>~la CONTRATAE>A. veriiiicpAdo é <l\lallaf'ldo os. desvios {para mais oü fil3rá nienos) 
otorrldôs e m relá:ção às quãntldades ~sl:<lbelecidas nestê CONTRATO DE GESTÃO. 

vr,~ 
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9. ·[la análise referida no item anterior, poderá resultar tlrna re-pactuação das. guantidades· de .atlvidades 
assistencia.is ora e,stabeletidas e seu cerr.e.spondente retle.xo etonõrn1.to-firian"teim, cfetivada1 através de 
T.ermo de Retir,r;afülta~ão aC:> Contratá de Gês.tão. àéordr1da entre -as partes né)$ respectiva!> rtJ1m1ões para• 
ajuste-semestral e anual do CÓNTRAT!) OE GE'STÃO_. 

1Q.A aná.U~e referida, 1'10 item 08 (dito) deste documento não· anula a possibilidade de que sej~,rn flm1ados· 
Termos de Retirratificação ao CONTRATO DE G.ESTAp ·em relação ã.s dãusufüs q,ue ql'Ja,riti ficam as 
at1ividades a.ssistenciai.s a serem d~envolvidas pela CONTR'ATADA (? ~eu côrfésp'óride11te reflexo 
ec.õnômt<eo•fl11c1ncelr:o, à qualquer moménto, se cohd-íçõe~ e:/oU ocorre-nelas excepc:ionars ínciclirem de 
formt1 multo tntens-a sobre a.s at'iv1rl.1de.s do hospital, inviab(Hz:amlo e/otJ prejudicando a assist.tênda aii 

· pfe.c;tacta. 

li -·SISTEMÃTICA E CRfTÉRIQS,OE PAGJ\Mil\lTO 

li. 1 AVÀt)AÇÃ'o E VALOR·AÇÃO 00S.INDICADORES DE.QUAÍJDAD~ 
(Parte vari~vel do contrat-o de' Ciestã_o] 

Os v-.alor.es percentuais. apontados na tabela ·abéllixo, para valoraçli0 de cada um dos indiq1·dore.s -serão 

utiliznd9s parn o catc.ulo do valor var-lável a s.er-pago, conforme: ~ pecificado· no itén, 4-.2 (i:iuatro ·dbis) deste . . . 
documento. 

11.2. AVALIAÇÃO.~ VALORAÇÃO DOS DESVIOS:NAS QtJANTIOAOE-S DE ATIVIDAO~ ASSISTENOAL 
(Parte Fixa do €ontrato de Gestão) 

1. .Os ~justes dos valores· flnan{:eiros o~correntes do$ d~svios ;çonsta~_ados 'serâ_o, efe'tua·ctos nos meses 
$~b-scquentes a.o.s p•erfodos de avaliação. qu.e 0eorrerão nós meses de Janeírn à Jt1tho 
2. A :avaliação e anãllse das atividaclti'..s contrata.das cpnstantes deste documento :seriiÇ> -efetuadas 
conforme· ~p,Íidtâ:do nas T~bela~ que·'se sêguen,,. €>s clesviós serao anàlisad.os em telação às quantidades: 
espedific.adas par.a cada madalldacle de atiV1dade. assistêmciâl' especifkad:a no ANEXO TÉCNICGl 1- [).esçrição 

··de ·serviços· e ger-.irão um~ v~ría~_ão proporclonat na vaJor do pagiimento t fe re_q.Jrsós a ser ~ifetuac.lo ~ 
COl'JTRATADA, respeitando-se a proporõonàliôade de cada ti~o de despesa esr,,eciflcada no ite m 03 (três} 
d~s\e docurnento. · 

\lfR 
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ANEJ<O TÉCNICO Ili 
INOl~DORE-S O:E QUALIDADE 

o.s Jncli<:adores estãq rel.acíona.ckis à quqlidade pa <1ssistenc:ià pfere~ídã .aos \JS\!.irló'hljj unidade gerenci<)da 
e rnédem asr,,eclos relacionados à ·.efe.tividacl~ da gestão e aa,desempenho da unidade. 

A complexidade dos indicadore~, é crescente e : gra_du.al, GQAS)derando o tempo de fundom1me.n'.to da 
unicJ-ade. 
C::0m 11) passar do tem po, a <:ada ano, novos lndk-adore_s são introduz}cfos.e. o alcmnGe de um determfn.:ido 
iqdicadpr no deoorrer cfe certo period0, torna este 'IAdicad.or um pré-requisito para que out_r.os ll1dJcadores 
rnais con,plex.os possam ser avalladl:ls, desta fôrmat ·os indl'cadores que são pré-requisitos pãra o's demais 
continuam a ser monitort1d0s e av~liaclbs, porem já não tem efeito finanufü~,: 

IMPORTANTÉ: Alguns -,ndlcadores têm sua acreditação para efeito de -pagamento no,2!!, ou no 3~ mi no 
4.9 trim-es_frf!.s. Isto nõ~ significo que ~omente naquele periodo estarão ~endo avatioqps. A análise de c.adq 
lndii:i:idor,. a elabo·raçõo áe p'é1/éce(e.s avallatór ios e ii éncamln'/; am.enta ,dessa avqliaçâo o <:ad_a 

:Ambt.tlat6rió serão efetuâdos mensalmente,. independentemente do t.i:ímestre onde ocorrerá . a 
atreciftaçãp,-de cada indic.ador para ·o resp.e_ctivo pagamento. 
A Glda ·ano.é fornecido, um M,mtl,il c1µe estabel~ce r.oâas ·c1s regras-e êfitérlos t.êcr1icos para:d-avaliáção dos 

lndi~do11es utilizados· para o cálculo da {?arte varlâv.eJ do CONTRATO óE ~ESTÃO. 

-PRÉ- REQUISITOS; 

,r ~ONTR0LE DE ORIGEM D'E PACIENTES 
✓ PERDA PRIMÁRIA 
" T~XA OE ABSENTEÍSMO 
✓ TAXA OE CANCE:lÂMENTO CIRURGIA· 
v ÍNPIÇE OE RETORNO 

✓ ALTA GLOBAL 

IND,IÇADORES VALORADO~ ?Oi4 

INDICADORES ~ 
12 2.!! 32 42 

Comissão de ~evis.ão dê Prontuários 20% 20% W %. 20% 

Póllti.ca. de Humanização 30% 30% 

·o ualldade na Informação 5096 50% 50% SOJ~ 




