
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Processo nº 19/2000-0104343-5
Fundação de Saúde Sapucaia do Sul- Hospital Tramandaí

Tramandaí-RS

Informação n.º 3565/2020

DAHA/Gestão da Atenção Secundária e Terciária, em 08.12.2020

1) O Presente expediente trata sobre proposta deTermo Aditivo a ser firmado com a Fundação 

de  Saúde  Sapucaia  do  Sul-  Hospital  Tramandaí,  município  de  Tramandaí,  para  prestar 

serviços de atenção à saúde, nas áreas hospitalar e ambulatorial, aos usuários do SUS, na 

modalidade Global;

2) O Contrato nº 222/2019 tem validade até 22/11/2024; 

3) O  Alvará  Sanitário  do  estabelecimento  foi  substituído  pela  Declaração,  emitida  pela 

Fundação de Saúde Sapucaia do Sul (fls.31);

4) O aditivo contratual objetiva:

a) Habilitar  por  90 dias,  conforme Portaria  MS/GM nº 2.814,  de  14  de  outubro  de  2020, 

mais05 leitos de UTI-COVID, com o repasse de R$ 720.000,00,  pago em parcela  única. 

Considerando se tratar de recurso temporário, não foi inserido em cláusula sétima e sim em 

cláusula  específica,  conforme  já  ocorreu  quando  da  habilitação  desses  leitos  (Portaria 

MS/GM nº 1.280/20).  A inclusão desta cláusula foi analisada pela AJ em PROA 17/2000-

0202564-2, que trata de minuta contratual padrão.

b) Alterar  a  cláusula  décima  sétima,  referente  ao Recurso  Proveniente  de  Incremento 

Temporário ao Custeio, em razão da pandemia do Coronavírus e da Operação RS Verão 

2020/2021, no valor de  R$ 300.000,00, a ser pago em duas parcelas de R$ 150.000,00, 

conforme estabelece a Portaria SES/RS nº 728/2020 (anexa); 

c) Alterar a cláusula sétima, com vistas a: reduzir o valor do incentivo federal - Portaria GM/

MS  nº  3455,  de  26.10,18,  de  R$  898.912,88  para  R$  500.000,00,  retornando  ao  valor 

definido  anteriormente;  Acrescentar  um  impacto –  parcela  única,  no  valor  de R$ 

2.792.390,16,  que  corresponde  a  diferença  entre  o  valor  estabelecido  pelo  hospital 

(of.118/20)  e pela SES - R$ 4.786.954,56 (R$ 398.912,88 X 12), para a complementação do 
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tratamento covid  (abril a dezembro/20 – 6 e 5 leitos),  menos o valor já repassado de R$ 

1.994.564,40 (julho a novembro/20), através de Termo Aditivo.

d) Desta forma, a nova cláusula sétima apresenta a mesma configuração, quando comparada 

ao contrato atual, exceto no item do cofinanciamento federal/impacto recurso Covid:

 
CONTR222-19 2º TA 

-ANO PROPOSTA TA IMPACTO

MAC MÉDIA    

Hospitalar R$7.672.095,60 R$7.672.095,60 R$0,00

Ambulatorial R$1.514.104,32 R$1.514.104,32 R$0,00

MAC ALTA   R$0,00

Hospitalar R$40.366,56 R$40.366,56 R$0,00

Ambulatorial R$530.373,60 R$530.373,60 R$0,00

SUBTOTAL MAC R$9.756.940,08 R$9.756.940,08 R$0,00

FAEC R$42.233,76 R$42.233,76 R$0,00

COFINANCIAMENTO 
ESTADUAL R$33.621.600,00 R$33.621.600,00 R$0,00

COFINANCIAMENTO 
FEDERAL R$15.900.722,64 R$11.113.768,08 -R$4.786.954,56

IMPACTO - 
RECURSO COVID R$0,00 R$2.792.390,16 R$2.792.390,16

TOTAL R$59.321.496,48 R$57.326.931,08 -R$1.994.564,40

5) A  proposta  foi  cadastrada  no  Painel  de  Gestão  de  Contratos  da  Atenção  Secundária  e 

Terciária e a cláusula sétima passa a ter a seguinte redação:

“CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS FINANCEIROS GLOBAIS

O  valor  anual  total  estimado  para  a  execução  do  presente  contrato  importa  em  R$ 
57.326.932,08 (cinquenta e sete milhões, trezentos e vinte e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e oito  
centavos)  e será repassado pela CONTRATANTE da seguinte forma:

7.1 – DO PAGAMENTO DOS RECURSOS 
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Programação Financeira para o Hospital - Hospitalar Mensal Anual
Pós Fixado: FAEC Hospitalar R$ 938,48 R$ 11.261,76
Pré Fixado: Média Complexidade R$ 639.341,30 R$ 7.672.095,60
Pós Fixado: FAEC Hospitalar R$ 2.581,00 R$ 30.972,00
Pós Fixado: Alta Complexidade R$ 3.363,88 R$ 40.366,56
Subtotal R$ 646.224,66 R$ 7.754.695,92

Programação Financeira para o Hospital - Ambulatorial Mensal Anual
Pré Fixado: Média Complexidade R$ 126.175,36 R$ 1.514.104,32
Pós Fixado: Alta Complexidade R$ 44.197,80 R$ 530.373,60
Subtotal R$ 170.373,16 R$ 2.044.477,92

Programação de Incentivos Estaduais para o Hospital Mensal Anual
Porta de Entrada na Urgência/ Emergência R$ 50.000,00 R$ 600.000,00
Incentivo de Orçamentação R$ 2.721.800,00 R$ 32.661.600,00
Ambulatório de Gestante de Alto Risco - AGAR I R$ 30.000,00 R$ 360.000,00
Subtotal R$ 2.801.800,00 R$ 33.621.600,00

Programação de Incentivos Federais para o Hospital Mensal Anual
Rede Cegonha - UTI Adulto II R$ 87.950,40 R$ 1.055.404,80
Rede Cegonha - UTI Neonatal R$ 43.975,20 R$ 527.702,40
Linha de Cuidado AVC R$ 93.151,04 R$ 1.117.812,48
Porta de Entrada Federal R$ 100.000,00 R$ 1.200.000,00
IAC - Incentivo de Adesão à Contratualização R$ 101.070,70 R$ 1.212.848,40
Portaria GM/MS 3455 de 26/10/18 R$ 500.000,00 R$ 6.000.000,00
Subtotal R$ 926.147,34 R$ 11.113.768,08

IMPACTO RECURSO – TRATAMENTO COVID R$ 2.792.390,16

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA - TOTAL Mensal Anual
Pré Fixado: Média Complexidade R$ 765.516,66 R$ 9.186.199,92
Pós Fixado: Alta Complexidade R$ 47.561,68 R$ 570.740,16
Pós Fixado: FAEC R$ 3.519,48 R$ 42.233,76
Pré Fixado: Incentivos Financeiros Estaduais R$ 2.801.800,00 R$ 33.621.600,00
Pré Fixado: Incentivos Financeiros Federais R$ 926.147,34 R$ 11.113.768,08
TOTAL R$ 4.544.545,16 R$ 54.534.541,92

TOTAL COM IMPACTO – RECURSO TRATAMENTO COVID    R$ 57.326.932,08

7.1.1 Os pagamentos decorrentes de recursos do Ministério da Saúde (MS) serão efetuados 
em parcelas mensais, até o 5º (quinto) dia útil após o MS creditar na conta bancária do Fundo Estadual de 
Saúde (depósito do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde dos recursos provenientes do 
Teto Federal de Assistência do Ministério da Saúde), por força da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde  
do Rio Grande do Sul, conforme legislação vigente. 

7.1.2 Os pagamentos decorrentes de recursos Estaduais serão efetuados até o último dia útil 
do mês subsequente à prestação de serviços. 

7.1.3 Em razão dos componentes pré-fixado Federal e pré-fixado Estadual serem pagos de 
forma  global  e  antecipada,  poderá  a  CONTRATANTE,  realizar  os  devidos  descontos  da  produção  não 
comprovada nos sistemas informatizados, inclusive nos casos em que haja apuração pela Auditoria do SUS 
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ou nos casos dispostos no item 7.4, desta Cláusula, tendo em vista o descumprimento das metas qualitativas 
e das metas quantitativas, previstas no Documento Descritivo.

7.2 – DOS RECURSOS FEDERAIS

7.2.1 Os valores provenientes do Teto Federal de Assistência do Ministério da Saúde – MS, 
que oneram recursos do Fundo de Saúde da SECRETARIA, serão repassados de duas formas:

§ 1º Componente Pré-fixado, que compreende os procedimentos de Média Complexidade – 
Bloco  de  Custeio  das  Ações  e  Serviços  Públicos  de  Saúde  (Grupo  de  Atenção  de  Média  e  Alta 
complexidade) do Ministério da Saúde - e os  Incentivos Financeiros Federais, pagos  antecipadamente 
(valor global),  com posterior avaliação das metas pela Comissão de Acompanhamento do Contrato,  de 
acordo com o desempenho do Hospital, conforme item 7.4, importando no  R$ 20.299.968,00 (vinte milhões,  
duzentos e noventa e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais)  ano, a ser transferido à CONTRATADA 
em parcelas mensais de R$ 1.691.664,00 (um milhão, seiscentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta 
e quatro reais) . 

§ 2º Componente Pós-fixado, que compreende os Procedimentos de Alta Complexidade e 
os  Procedimentos  Estratégicos  –  FAEC  será  repassado  à  CONTRATADA,  conforme  produção, 
processamento  e  aprovação  nos  sistemas  oficiais  do  DATASUS, limitado  ao máximo  financeiro  de  R$ 
51.081,16 (cinquenta e um mil e oitenta e um reais e dezesseis centavos) , definido no Documento Descritivo.

7.2.2  O  recurso  financeiro  relativo  aos  Incentivos  Federais,  conforme  disposto  nas 
respectivas Portarias do MS, será repassado a(o) CONTRATADO(A),     após a publicação da Portaria de 
transferência financeira e efetivo repasse do FNS ao FES e respectiva inclusão por meio de termo aditivo 
ao presente contrato.

7.2.3 Em caso  de  habilitações  realizadas  pelo  MS,  salvo  excepcionalização  do  Gestor 
Estadual, somente estará autorizada a execução dos procedimentos pelo CONTRATADO após a Publicação 
da respectiva Portaria Ministerial de impacto financeiro e sua inserção no instrumento contratual.

7.2.4.   A Secretaria Estadual  de Saúde REAJUSTARÁ o teto  financeiro  deste contrato na 
mesma proporção que o Ministério da Saúde aumentar o valor dos procedimentos existentes nas tabelas do 
SUS, ou quando da revisão ou atualização do Documento Descritivo.

7.2.5.  A Secretaria Estadual de Saúde vai repassar à contratada uma parcela única no valor 
de R$ 2.792.390,16 (dois milhões, setecentos e noventa e dois mil, trezentos e noventa reais e dezesseis 
centavos) para complementar o custeio do tratamento COVID, referente ao período de abril a dezembro de  
2020.

7.3 - DOS RECURSOS ESTADUAIS

7.3.1O  cofinanciamento  Estadual  será  repassado  de  acordo  com  a  sua  forma  de 
financiamento - pré e pós-fixada, definidos em normativas próprias - consoante parâmetros abaixo:

I  -  O  componente  pré-fixado  importa  em  R$  33.621.600,00  (trinta  e  três  milhões, 
seiscentos e vinte e um mil, seiscentos reais) , sendo pago em parcelas mensais de forma integral conforme 
as obrigações definidas em atos normativos próprios, no valor de  R$ 2.801.800,00 (dois milhões, oitocentos 
e um mil, oitocentos reais) .

II - O componente pós-fixado importa em R$ 0,00 (zero reais) , sendo pago em parcelas 
mensais submetidas à avaliação do cumprimento de metas definidas em atos normativos próprios, no valor 
de até R$ 0,00 (zero reais) .

7.3.2No  caso  de  inexecução  ou  apuração  de  irregularidade  constatada  em  processo 
administrativo,  preservados  os  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  os  Incentivos  Estaduais 
poderão ser suspensos ou extintos, conforme disposto na Portaria nº 294/2017, que aprova o Regimento das 
Comissões de Acompanhamento dos Contratos dos Serviços de Apuração de Irregularidades

7.3.3A qualquer tempo os incentivos concedidos e incluídos no presente contrato poderão ser  
suspensos e/ou extintos, por meio de lei ou norma que contingencie os gastos, bem como a revogação da 
Portaria ou Resolução que os instituiu, não gerando direitos ao recebimento de seus valores para o prestador 
após revogada a Portaria ou Resolução que os criou, tendo o prestador plena ciência e concordância com o 
avençado na presente cláusula.
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7.4 - DA AVALIAÇÃO DOS RECURSOS 

A avaliação dos recursos financeiros será realizada de forma regular pela CAC e pelas 
áreas técnicas da SES/RS, em conformidade com os atos normativos de cada Esfera de Gestão - Federal ou  
Estadual - conforme estabelecido abaixo, considerando o documento descritivo:

7.4.1 Do Monitoramento e Avaliação dos Recursos do Teto Federal  

A avaliação dos serviços prestados pela Contratada está condicionada ao cumprimento 
das metas qualitativas e quantitativas do Componente Pré-fixado, cujo valor constante no §1º, do item 7.2.1, 
é distribuído da seguinte forma:

I  -  40% (quarenta  por  cento)  condicionado  ao  cumprimento  das  metas  qualitativas, 
considerando que o  cumprimento de 95% a 100% dessas metas não gera retenção de valores e o 
cumprimento  abaixo  de  95% das metas gera  retenção de  valores,  sendo  considerado,  para  tanto,  o 
percentual informado nos Relatórios da Comissão de Acompanhamento Contratual, devendo ser devolvido 
ao Estado mediante ordem de retenção aplicável à competência de pagamento do mês corrente; e

II  -  60% (sessenta  por  cento)  condicionado ao  cumprimento  das  metas  quantitativas, 
considerando  que  o  cumprimento  de  95% a  100% dessa  meta  não  gera  retenção  de  valores  e  o 
cumprimento abaixo de  95%das metas gera ordem de retenção de valores aplicável à competência de 
pagamento  do  mês corrente,  sendo considerado,  para  tanto,  o  percentual  informado nos  Relatórios  da 
Comissão de Acompanhamento do Contrato, devendo ser devolvido ao Estado mediante ordem de retenção  
aplicável à competência de pagamento do mês corrente.

§1º- Para fins de avaliação de desempenho das metas quantitativas será considerada a 
produção dos serviços ambulatoriais de média complexidade de forma separada da produção dos serviços 
hospitalares de média complexidade.

§2º Caso a CONTRATADA não atinja pelo menos 50% (cinquenta por cento) das metas 
qualitativas ou quantitativas pactuadas por 3 (três) meses consecutivos ou 5 (cinco) meses alternados, terá o  
instrumento de contratualização e Documento Descritivo revisados, ajustando-os de forma a reduzir as metas 
e os valores dos recursos a serem repassados, de acordo com a produção do hospital, mediante aprovação  
do gestor local.

7.4.2 - Do Monitoramento e Avaliação dos Recursos do Teto Estadual

A avaliação e monitoramento dos Recursos Estaduais seguirão os critérios estabelecidos 
em  normativas  próprias  de  cada  Incentivo  habilitado,  em  conformidade  com  o  que  restou  definido  no 
Documento Descritivo.

Parágrafo Único - As Comissões de Acompanhamento de Contrato, bem como as áreas 
técnicas da SES, realizarão o monitoramento e a avaliação das metas qualitativas, das metas quantitativas e 
demais prerrogativas relativas aos respectivos Incentivos habilitados pela CONTRATADA, em conformidade 
com o que consta na Portaria nº 294/2017, que instituiu o Regimento das Comissões de Acompanhamento  
dos Contratos, bem como os demais atos normativos que a alterarem ou substituírem.”

6) Encaminhe-se, preliminarmente, ao Gabinete do DAHA, para conhecimento da matéria de 

que trata o presente processo e, se de acordo, solicita-se o encaminhamento ao FES, para 

dotação  orçamentária.  Após,  ao  Gabinete  da  Senhora  Secretária  para  Autorização  e, 

posteriormente, à Divisão de Convênios, Contratos e Outros Ajustes, para elaboração do 

instrumento legal.
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