
 

Instituto Alpha de Medicina para Saúde –  

Extrato físico financeiro do município de Laranjal Paulista/SP 

Ano-base: 2018 – Exercício: 2019 

 

Contrato de Gestão – Contrato Administrativo nº 012/2018 

Vigência de 28/02//2018 até 27/02/2019 

Custo previsto em 2018: R$   3.276.413,35 

 

 

Objeto: Prestação de Serviços em UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE tendo 

como objeto a gestão, a operacionalização e a execução dos serviços de 

saúde nestes equipamentos, de acordo com as especificações, o quantitativo, 

a regulamentação do gerenciamento e a execução de atividades e serviços de 

saúde.  

 

Objetivos Específicos:  

Unidades Básicas de Saúde: Promover e proteger a saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a 

manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que 

impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e 

condicionantes de saúde das coletividades , baseados nos preceitos do 

Sistema Único de Saúde. 

Obrigações da Contratada: 

 Prestação gratuita e universal dos serviços de atenção à saúde aos 

usuários, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS   

 Gestão e logística de suprimentos farmacêuticos e hospitalares; 

 Gestão, guarda, conservação e manutenção do prédio e terreno e dos 

bens inventariados pelo Município, incluindo os mobiliários e os 

equipamentos médico-hospitalares; 

 Contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à 

gestão,  

 A operacionalização e a execução dos serviços de saúde neste 

equipamento, de acordo com as especificações, o quantitativo, a 

regulamentação do gerenciamento e a execução de atividades e 

serviços de saúde; 

 

 



Metas Quantitativas/Consultas/Atendimentos 

Pediatria e Puericultura, Ginecologia e Obstetrícia, Clínica Médica, Odontologia, Fisioterapia, 

Consulta de Enfermagem, Procedimentos de enfermagem, Eletrocardiograma, Dispensação 

de Medicamentos. 

 

Metas Qualitativas: 

 Participação de usuários em atividade Educativa nos programas desenvolvidos na AB 

 Acompanhamento das pessoas em atendimento de fisioterapia domiciliar 

 Implantação de Protocolos assistenciais 

 Implantação de Procedimento operacional padrão (POP) para as atividades da 

enfermagem, 

 Dispensação de medicamentos e recepção 

 Descrição de fluxo de atendimento e de rotinas administrativas das unidades. 

 Qualificação dos profissionais médicos e não médicos na AB 

 Satisfação dos Usuários 

 Manter os profissionais de saúde permanentemente capacitados e atualizados. 

 Pagamentos dos encargos trabalhistas dos funcionários 

 Transmissão dos dados de informação para o Ministério da Saúde na AB 

 

Atividades Mensais 

 

Custo de Implementação do Projeto em 2018 

Categoria de 

Despesas 

Previsto Realizado Diferença 

Recursos Humanos R$   

1.293.413,35 

R$     837.456,38 R$   455.956,97 

Serviços Prestados 

PJ 

R$   

1.192.000,00 

R$  1.245.836,66  R$    -53.836,66 

Gerais R$      

791.000,00 

R$     390.824,59 R$   400.175,41 

Totais R$   

3.276.413,35 

R$  2.474.117,63 R$   802.295,72 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


