Secretaria de Estado da Saúde
Plano de Trabalho
Despacho 0000025640/2018

INSTITUIÇÃO PROPONENTE
Número do PT: 9489 NIS Processo: 8601
Órgão/Entidade: ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA DE DEUS
CNPJ: 53.221.255/0051-00
Atividade Econômica:
Endereço: Avenida São Francisco de Assis Número: 260
Município: Bragança Paulista CEP: 12916542
Telefone: 32839070
Email: prestacaodecontas@alsf.org.br
Conta Corrente: Banco: 001 Agência: 33715 Número C/C: 000053414 Praça de Pagamento: São José do Rio Preto
Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

RESPONSÁVEIS PELA INSTITUIÇÃO
CPF

Reg.Profissional

Nome da Pessoa

Função

Cargo

Email

Ana Carolina Donega Cavazzana

Responsável Técnico
Beneficiário

Gerente Administrativa

convenios@alsf.org.br

368.219.128-31

Ghabriel Mahatma Berti Dias do Valle

Responsável Técnico
Beneficiário

Coordenador
Administrativo

prestacaodecontas@alsf.org.br

036.126.158-66

NÉLIO JOEL ANGELI BELOTTI - FREI
FRANCISCO

Autoridade Beneficiário

PRESIDENTE NATO

prestacaodecontas@alsf.org.br

349.022.848-04

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO
Característica da Instituição:
O HUSF conta com 127 leitos SUS. Os pacientes ainda contam com serviços de Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Assistência Social, responsáveis por mais de 4.000 atendimentos e ações
de apoio por mês. O Pronto-Socorro referenciado, está preparado para receber os casos mais graves e complexos da região, realizando mais de 2.000 atendimentos por mês. Os pacientes
atendidos na urgência e emergência contam com a infra-estrutura completa de um Hospital de grande porte. No atendimento ambulatorial, são mais de 3.700 atendimentos por mês, em diversas
especialidades. Em medicina diagnóstica, o HUSF realiza mensalmente cerca de 45.000 exames e procedimentos no mês, alguns com exclusividade na região, como Medicina Nuclear. Toda essa
estrutura funciona com o apoio de 931 funcionários, 239 médicos e 94 residentes, dedicados aos pacientes, seus amigos e familiares. O HUSF também é grande incentivador do aleitamento
materno, além de manter campanhas de prevenção a várias doenças.

Breve Histórico da Instituição
O Hospital Universitário São Francisco - HUSF iniciou suas atividades em 1974, atrelado às necessidades da Faculdade de Medicina da Universidade São Francisco. No ano de 2012, a Ordem
Franciscana dos Frades Menores – OFM, mantenedora do HUSF naquele momento, perante as dificuldades financeiras e de gestão, planejava o encerramento das atividades da unidade hospitalar.
Diante desta possibilidade, estabeleceu contato com a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – ALSF, para que esta assumisse o hospital. Assim, considerando a
importância do HUSF para região, a necessidade dos atendimentos de alta complexidade bem como compromisso da ALSF na prestação da assistência á saúde, o Hospital foi assumido pela
Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus – ALSF, CNPJ: 53.221.255/0051-00 estabelecido na Avenida São Francisco de Assis, n° 260 no município de Bragança Paulista – SP,
Entidade Filantrópica. (Conforme Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 16/04/2012, registrada no Livro A sob o n.º3435). Hoje, com mais de 35 anos cuidando de vidas, é reconhecido como
Hospital de Ensino pelo Ministério da Saúde e da Educação. Sua missão é de “Prestar assistência com qualidade e segurança, de forma ética e humanizada, garantindo o reconhecimento como
serviço de referência na região e promover a difusão de conhecimento, capacitação e formação de líderes para excelência da assistência a saúde”. Com a visão de garantir o mais alto nível de
qualidade e segurança no processo assistencial com melhoria contínua; oferecer cuidado integrando humanização no atendimento, organização da equipe multiprofissional e adequada estrutura
física; adequada comunicação entre profissionais de saúde, clientes e familiares; capacitação e avaliação contínua, Visão estratégica com foco nos resultados. E seus valores são: Preceitos
cristãos; humanização; foco no cliente; comprometimento; transparência; ética e respeito; prestação de contas com responsabilidade; valorização da equipe multiprofissional. O HUSF é o
Hospital Geral mais importante para a região bragantina em razão de suas atividades de alta complexidade, desenvolvimento de pesquisas e intervenções de elevada especialização, tais como
cirurgia cardiovascular. É considerado referência regional para atendimento de urgência e emergência, atendimento ambulatorial especializado, cirurgia cardíaca e parto de alto risco, numa área
com população de aproximadamente 454.503 mil habitantes. Presta atendimento ambulatorial, Internação, SADT e Urgência/Emergência de Média e Alta Complexidade, sendo as atividades
hospitalar desenvolvidas visando a prevenção, promoção e recuperação da saúde. A equipe Médica é formada por Médicos Plantonistas com cobertura do plantão bem como manutenção do
atendimento urgência e/ou emergência 24 h. Oferece atendimento do plantão alcançável nas especialidades pactuadas de cirurgia geral, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, nefrologia,
urologia, pediatria, anestesiologia, neurologia, cardiologia e ortopedia.

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Objeto
Custeio - Material de Consumo: Medicamentos, Material Hospitalar, Higiene / Limpeza / Descartáveis. Custeio - Prestação de Serviços: Serviços de lavanderia. C u s t e i o - P a g a m e n t o d e f o l h a d e
pagamento e encargos.

Objetivo
Qualificação do atendimento já contratualizado com o SUS de forma humanizada, abrangendo todas as metas inerentes a um hospital que é referência em alta complexidade para 11 municípios da
Região Bragantina. A qualificação do atendimento implica além do fornecimento de insumos, medicamentos e materiais adequados e que atendam às exigências estabelecidas pelos protocolos
médicos compatíveis com os estabelecidos pelo Ministério da Saúde. A humanização tem sido uma busca constante dentro do dia a dia do hospital e cada vez mais exige empenho de toda estrutura
administrativa e médica para bom andamento do serviço, consonante ao que determina o SUS. Para tanto necessitamos de complementação orçamentária, sendo este o objetivo a ser alcançado com
a vinda desse recurso.

Justificativa
Desde 2013 quando a Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus assumiu o Hospital Universitário São Francisco – HUSF, a instituição vem se firmando como uma referência de fato
para a região Bragantina que conta com 11 municípios e nenhum outro hospital com as características do HUSF em termos de recursos médicos e equipes especializadas. Desta forma constatamos as
necessidades que surgem mediante a alta complexidade dos pacientes que para lá são encaminhados. Após análise do atendimento já prestado concluímos, mediante a prática, que para garantir
um atendimento eficiente e satisfatório há necessidade de suporte extra rotina em áreas especializadas.

METAS A SEREM ATINGIDAS
Meta Quantitativa

Descrição

Indicador de Alcance

Resultado Pretendido

Reduzir para 10% a taxa de suspensão
de cirurgias por motivo administrativo
por 1 mês.

Aquisição de insumos suplementares e pagamento de
profissionais para complementar a equipe multi-profissional que
atual no hospital.

Nº de suspensões
cirúrgicas / nº cirurgia
agendadas x 100.

Cumprir o agendamento proposto,
obtendo no máximo 10% de taxa de
redução.

Meta Qualitativa

Descrição

Indicador de Alcance

Resultado
Pretendido

Implantar Protocolo de
Acolhimento e de
Classificação de Risco.

Manter a equipe de enfermagem qualificada e capacitada para utilizar
protocolo de acolhimento e de classificação de risco de urgência, emergência
e obstétrica.

Protocolo implantado e apresentação mensal do
número de pacientes atendidos, segundo a
classificação.

Implantação

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO
Ordem

Etapa

Duração

1

Aquisição de Material de Consumo

2

Folha de Pagamento e Encargos

3

Prestação de Serviços.

Concedente

%

Etapa

%

0

Proponente
0,00

%

504.000,00

29,64

504.000,00

29,64

0

0,00

1.124.000,00

66,11

1.124.000,00

66,11

265

0,00

72.000,00

4,23

72.000,00

4,23

0,00

1.700.000,00

99,98

1.700.000,00

99,98

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Ordem

Natureza

Tipo Objeto

Aplicação

Proponente

%

Concedente

%

Aplicado

%

1

CUSTEIO

Material

Medicamentos.

0,00

0,00

232.000,00

13,64

232.000,00

13,64

2

CUSTEIO

Material

Materiais Hospitalares.

0,00

0,00

200.000,00

11,76

200.000,00

11,76

3

CUSTEIO

Material

Higiene, limpeza e descartáveis.

0,00

0,00

72.000,00

4,23

72.000,00

4,23

4

CUSTEIO

Serviço

Serviços de lavanderia.

0,00

0,00

72.000,00

4,23

72.000,00

4,23

5

CUSTEIO

Folha de Pagamento

Folha de pagamento e encargos.

0,00

0,00

1.124.000,00

66,11

1.124.000,00

66,11

0,00

0,00

1.700.000,00

99,97

1.700.000,00

99,97

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Parcela
1

Valor

%

Proponente

%

Concedente

%

Total Desembolso

1.700.000,00

100,00

0,00

0,00

1.700.000,00

99,97

1.700.000,00

1.700.000,00

100,00

0,00

0,00

1.700.000,00

99,97

1.700.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO
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Início: A partir da data de assinatura do Ajuste
Duração: 9 meses.
Término: 31/12/2018

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito
em mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas
nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

ASSINATURAS DIGITAIS
Data Assinatura

CPF

Nome da Pessoa

Entidade

Cargo

16/04/2018

791.037.668-53

David Everson Uip

SES/GABINETE - Gabinete do Secretário

Secretário de Estado
da Saúde

16/04/2018

029.139.048-07

Eloiso Vieira Assunção Filho

CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira

Coordenador de
Gabinete

16/04/2018

079.445.308-22

Maria Aparecida Ferreira Malta

DRS VII - Campinas

Diretor Técnico de
Departamento - DRS

16/04/2018

036.126.158-66

NÉLIO JOEL ANGELI BELOTTI - FREI
FRANCISCO

ASSOCIACAO LAR SAO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDENCIA
DE DEUS

PRESIDENTE NATO

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI-SES/SP.
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