
Nº EIXO INDICADORES META A SER ATINGIDA PERIODICIDADE 
DE AVALIAÇÃO METODO DE AVALIAÇÃO PESO (%) DO INDICADOR % DE DESCONTO 

FINANCEIRO
VALOR QUE INCIDE 

A AVALIAÇÃO
VALOR QUE FARÁ 

JUS  NO MÊS

1 Qualificação da 
Assistencia

Garantir 100%  de oferta do quantitativo 
conveniado,  de usuários, atendidos dentro das 

oficinas terapeuticas e CECOS, NOT e 
Consultorio na Rua e Projetos de Comunicação

100% de oferta dos  procedimentos pactuados 
em Plano de Trabalho Mensal

Relatório mensal oficial  no SEI,  das  UBS's, 
Distrito e Departamento de Saúde , na 

eminência de evento sentinela de 
descontinuidade do cuidado ou dificuldade na 

inserção

Fará jus a 100% se não houver 
evento seitinela de recusa 

registrado
10% R$ 228.503,91

2 Qualificação da 
Assistencia

Garantir Assistência médica aos pacientes dos 
CAPS II, CAPS AD III e CAPSij.

Garantir presença do profissional médico nos 
serviços, dentro da carga horária conveniada, a 

saber:                                   
Para Caps III e CAPS AD III , o conveniado são 

72 horas/semanais carga horária médica;      
Para CAPS i o conveniado são 60 horas 

semanais carga horária médica

Mensal

Escala  profissional mensal  de todos os CAPS 
III, CAPS AD III e CAPS ij,  devidamente 

assinadas pela gestão local, contendo; Nome, 
CRM, Jornada e sua distribuição ao longo da 

semana. Relatório SEI das UBS's e Distritos de 
Saúde relatando evento sentinela  por 

dificuldade de inserção do usuário por falta de 
profissional no CAPS.

Fará jus a 100% se não houver 
evento seitinela registrado 10% R$ 228.503,91

3 Qualificação da 
Assistencia

 Garantir a qualidade e manuntenção do  ensino-
aprendizagem em serviço.

 Ser campo de pratica para Ensino voltado ao 
SUS Campinas Mensal

Envio mensal de documentação comprobatória 
(termo de estágio) da inclusão de estudantes 

das Instituições de Ensino no campo/serviço no 
mês referido.

Fará jus a 100% do valor se 
apresentar a documentção 

comprobatória
15% R$ 342.755,87

4 Qualificação da 
Assistencia

Garantir a  assistência e a integração com os 
serviços de urgência e emergência do município 

e a recepção referenciada dos pacientes em 
crise, conforme protocolo conjunto da SMS

Acolher e dar seguimento ao caso d o usuário 
em situação de crise Mensal

Registro oficial no SEI do Evento sentinela de 
recusa  registrado pelo SAMU, UPAS e UBS's 

sobre o não cumprimento do protocolo

Fará jus a 100% na eminencia de 
não haver evento sentinela 

registrado
20% R$ 457.007,83

5 Qualificação da 
Assistencia

Garantir a  ALTA ARTICULADA da enfermaria 
de Saúde Mental  nos serviços que compõe a 

Rede assistencial  em SM do Município.

Realizar alta artiulada e PTS em conjunto com a 
equipe de referencia do usuário durante seu 

processo de internação e ou casos  criticos em 
observação  nas  UPA's do município. 

Garantindo a transferencia de cuidados para 
o leito noite,  dentro das diretrizes técnicas do 

CID e condições clínicas do usuário.

Mensal
Registro oficial no SEI do Evento sentinela de 
recusa  registrado pelo Unidades de Saúde da 
SMS  sobre o não cumprimento do protocolo

Fará jus a 100% na eminencia de 
não haver evento sentinela 

registrado
20% R$ 457.007,83

6 Qualificação da 
Assistencia

Presença e Reavaliação periódica do Projeto 
Terapêutico Singular (PTS), descrito em 

prontuário e ou instrumento exclusivo para o 
PTS.

Construção e registro de, no mínimo, um PTS a 
cada seis meses para a totalidade dos pacientes 

inseridos no serviço
Mensal Relatório periódico anual de auditoria amostral, 

realizado pela CSAPTA

fará jus a 100% na eminaneica  se 
registro efetivo dos PTS em 100% 

dos casos
2,5% R$ 57.125,98

7 Qualificação da 
Assistencia

Qualidade do Projeto Terapêutico Singular 
(PTS)

Registro do PTS com requisitos mínimos 
estabelecidos na Cartilha da Política Nacional de

Humanização (PNH) do Ministério da Saúde: 
Diagnóstico Biopsicossocial, Definição de 

metas, Divisão de responsabilidade (incluindo 
descrição das ações a serem desenvolvidas)

Mensal Relatório periódico anual de auditoria amostral, 
realizado pela CSAPTA

fará jus a 100% na eminaneica  se 
registro efetivo dos PTS em 100% 

dos casos
2,5% R$ 57.125,98

8 Qualificação da 
Assistência 

Garantir regulação de vagas, atraves do Nucleo 
Interno de Regulação, dos usuários de Leito 

Noite e dos SRT

100% de regulação de vagas para retarguardas 
de situação de crises e vagas para inserção em 

SRT
Mensal Envio de relatório mensal com os usuários 

regulados

Fará jus a 100% se não houver 
eventos sentinelas de recusa 

registrados 
20% R$ 457.007,83

TOTAL 100% R$ 2.285.039,14
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Indicadores Qualitativos - 40% = 2.285.039,14
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