












































































































 
Ofício  Nº 12/2022
 
Recife, 24 de fevereiro de 2022
 
Assunto: OFÍCIO SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO DA UPA BARRA DE JANGADA
NO SISTEMA DE GESTÃO ESTADUAL
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI
nº 2300011947.000008/2022-02
 
Sra Aline Baltar
SES - Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à
Saúde
Diretora
 
C/C
 
Sra Andrea Franklin
SES - Superintendência de Assistência da Rede Ambulatorial e Hospitalar
dos Contratos de Gestão
Superintendente
 
 
Prezadas,
 
Considerando o início da execução em 01 de fevereiro de 2022 do Contrato de
Gestão (CG) n° 005/2022, que tem por objeto "o gerenciamento, a
operacionalização e a execução de ações e serviços de saúde a serem
prestados pela CONTRATADA na UPA BARRA DE JANGADA, localizada à
Rua Cruz Alta, s/nº, Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP
54.270-100, em regime de 24 horas por dia, que assegure assistência
universal e gratuita à população'';
Considerando o item do referido CG "3.1.50. A CONTRATADA deverá informar
mensalmente a produção por meio de Relatório Gerencial e do Sistema
de Gestão da SES, com apresentação de 100% (cem por cento) da
produção (SIA/SUS – Sistema Oficial de Informação do Ministério da
Saúde) com no máximo 10% (dez por cento) de Glosas;"
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Viemos através deste solicitar cadastro e treinamento no Sistema de Gestão da
SES.
 
Elevamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição
para eventuais esclarecimentos.
 
 
 

Atenciosamente,  
 

Flavia Cristina Albuquerque Lira
Coordenadora Geral

UPA BARRA DE JANGADA - ISMEP
 

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cristina Albuquerque
Lira, em 24/02/2022, às 13:47, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 21727597 e o código CRC 5E03FABC.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-

530, Telefone:  
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SES - sistema de gestão
Processo nº 2300011947.000008/2022-02
Despacho: 179 
Destinatário: SES - Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de
Assistência à Saúde

   Prezada ,

     Venho através deste solicitar orientação em relação a demanda da UPA Barra de Jangada 
no que se refere ao acesso e alimentação do Sistema de Gestão conforme Oficio 12
(217227597),destacando que nos CG das unidades desta diretoria esse sistema é de grande
importância, aguardamos a orientação para atender a cota.

 

   

 
 

Atenciosamente,
 

SES - Superintendência de Assistência da Rede Ambulatorial e Hospitalar dos
Contratos de Gestão

 

Documento assinado eletronicamente por Andrea Franklin de Carvalho,
em 24/02/2022, às 15:48, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 21738723 e o código CRC 983563F2.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530,

Telefone:  
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SES - despacho
Processo nº 2300011947.000008/2022-02
Despacho: 12 
Destinatário: SES - Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de
Assistência à Saúde
 
Prezados,
 
com cordiais cumprimentos e por se tratar de cláusula contratual sirvo-me deste
para reiterar a solicitação contida no ofício n° 012/2022 (doc id 21727597). Certo
de vossa atenção.
 

Atenciosamente,
 

Flávia Cristina Albuquerque Lira
Coordenadora Geral

UPA BARRA DE JANGADA - ISMEP
 

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cristina Albuquerque
Lira, em 17/03/2022, às 10:30, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 22422515 e o código CRC 5EAA0208.

SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO
Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530,

Telefone:  
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O�cio  Nº 19/2022

 

Recife, 18 de março de 2022

 

Assunto: OFÍCIO JUSTIFICATIVA NÃO ATINGIMENTO DE METAS CONTRATUAIS FEVEREIRO 2022 - UPA
BARRA DE JANGADA

Referência: Ao responder este O�cio, favor indicar expressamente o Processo SEI
nº 2300011947.000015/2022-04

 

Sra Aline Baltar;

SES - Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde

Diretora

 

Prezada,

 

     O Ins�tuto Social das Medianeiras da Paz/UPA BARRA DE JANGADA – Jaboatão dos Guararapes
/PE, CNPJ: 10.739.225/0022-42, por meio de sua coordenação Geral, vem, respeitosamente, perante V.
Sra. através do OF n° 019/2022 , jus�ficar o não a�ngimento das metas contratuais abaixo relacionadas
da competência fevereiro de 2022.

 

METAS DE PRODUÇÃO

1. INDICADOR: Atendimento de urgência/emergência:

Conforme anexo técnico do contrato n° 005/2022 em “3. ESTRUTURA E VOLUME DE ATIVIDADES
CONTRATADAS’’  temos: “Considerando que a demanda é espontânea, na hipótese de impossibilidade
por parte da CONTRATADA de cumprimento das metas es�puladas, tendo como única e exclusiva
jus�fica�va a inexistência de demanda para a�ngir as metas contratualmente fixadas, não haverá
descontos nos pagamentos devidos, desde que os dados e informações que atestem a não ocorrência de
demanda, enviados mensalmente pela CONTRATADA, sejam aprovados e validados pela CONTRATANTE.’’

Considerando a escala médica completa e que o serviço de urgência/emergência esteve em pleno
funcionamento jus�ficamos o não a�ngimento da meta contratual única e exclusivamente por ausência
de demanda.

 

ATENÇÃO AO USUÁRIO 

     2- INDICADOR: Pesquisa de sa�sfação do usuário:
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Considerando que foi o primeiro mês desta gestão na unidade, foram necessários ajustes e adequações
de recursos humanos, implantação de normas e ro�nas, além de transição de sistema de informa�zação
da UPA BARRA DE JANGADA. Diante do exposto jus�ficamos o não a�ngimento de meta do referido
indicador.

 

QUALIDADE DA INFORMAÇÃO

        3-INDICADOR: Taxa de médicos cadastrados no CNES

Jus�ficamos o não a�ngimento de meta por problemá�cas enfrentadas na atualização do CNES. Além
disso, �vemos nossa base de dados corrompida, resultando em deslocamento de nosso maquinário para
resolução na SES e necessidade de reinserção de todos os dados na base de dados CNES. Cabe salientar
que neste primeiro mês de execução contratual �vemos grande rota�vidade de profissionais médicos,
aumentando a demanda de cadastros.

 

QUALIDADE DO ATENDIMENTO

         4- INDICADOR: Taxa de revisão de prontuários de pacientes com ACCR verm/amarelo

Considerando que a análise de prontuários deve ser realizada por equipe técnica aprovada através de edital
para formação de comissão de avaliação de prontuários informamos que estamos em processo de conclusão
dos editais e, assim, justificamos o não atingimento da referida meta.

 

DEMAIS TERMOS CONTRATUAIS:

          COMISSÕES e NÚCLEOS: Conforme informado no indicador acima, estamos em processo de
conclusão de edital para formação de comissões, fato este que jus�fica a não implantação das comissões
no mês de competência deste relatório.

               SISTEMA DE GESTÃO ESTADUAL: A gestão atual da UPA BARRA DE JANGADA não possui acesso
ao Sistema de Gestão Estadual, o qual foi solicitado através do SEI 2300011947.000008/2022-02.

Elevamos nossos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para esclarecimentos que por
ventura se façam necessários.

 

Atenciosamente,  

 

Flávia Cris�na Albuquerque Lira

COORDENAÇÃO GERAL

UPA BARRA DE JANGADA

 

Documento assinado eletronicamente por Flávia Cris�na Albuquerque Lira, em 21/03/2022, às
10:19, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23
de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
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21/03/22, 10:19 SEI/GOVPE - 22513750 - GOVPE - Ofício

https://sei.pe.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=26585328&infra_siste… 3/3

acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 22513750
e o código CRC 2F7007CA.
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Rua Dona Maria Augusta Nogueira, 519, - Bairro Bongi, Recife/PE - CEP 50751-530, Telefone:  
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