
Instituto Alpha de Medicina para Saúde –  

Extrato físico financeiro do município de Osasco/SP 

Ano-base: 2018 – Exercício: 2019 

 

Contrato de Gestão (EMERGENCIAL) nº 084/2018 

Vigência de 13/12/2018 até 12/06/2019 

Custo previsto em 2018: R$ 116.826,39 

  

Objeto:  

Firmar CONTRATO DE GESTÃO para disponibilizar moradias na modalidade Serviços 

Residenciais Terapêuticos do Tipo II, para pacientes egressos de instituições 

psiquiátricas, previamente avaliados e encaminhados pelas Equipes de 

Desinstitucionalização da Área Técnica de Saúde Mental/SMS de Osasco, na 

modalidade II segundo portaria 3.090 de 23/12/2011. 

 

Objetivos Específicos: 

Justificativa: 

O Plano terapêutico em saúde mental está direcionado a oferecer uma assistência 

mais especifica ao portador de algum transtorno mental.  

A questão terapêutica é muito relativa se levarmos em consideração os 

acontecimentos que envolvem as ações terapêuticas e cada plano deve se adequar a 

cada realidade institucional e mais especialmente a cada peculiaridade da intenção 

terapêutica a que se proponha ser utilizado em beneficio do portador de um transtorno 

mental ou comportamental. 

Diante do cenário apresentado em relação as atribuições das Residências 

Terapêuticas, o presente trabalho tem como objetivo apresentar subsídios para 

proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores das Residenciais 

Terapêuticos Tipo II do Município de Osasco 

Obrigações da Contratada: 

 Locação do imóvel bem como contratação dos seviços básicos (luz, água, 

telefone)  

 Mobiliário, eletrodoméstico, utensílios de cozinha, eletrônicos e câmera de 

segurança. 

 Aquisição de gás, material de limpeza,  higiene pessoal, vertuário para os 

moradores e enxoval (cama/mesa/banho) 

 Contratação de serviços contábeis, Locação de veículo para locomoção de 

Pacientes e Ponto eletrônico para funcionários. 

 Contratação RH: Cuidadores, Técnicos de Enfermagem, Aux. Serviços Gerais, 

Supervisor e Gerente. 

 Contratação de empresa especializada em Saúde do trabalhador para 

elaboração Laudos e Exames. 

 Uniformizar todos os funcionários (Roupa/EPI/Crachá) 

 Fornecimento de no mínimo, 3 refeições por dia com acompanhamento de 

Nutricionista. 



 Locomoção (Combustível, transporte de moradores, etc.) 

 

Atividades Mensais 

Custo de Implementação do Projeto em 2018 

Categoria de 

Despesas 

Previsto Realizado Diferença 

Recursos Humanos R$   91.726,99 R$  2.954,58 R$   88.772,41 

Serviços Prestados 

PJ 

R$     5.400,00 R$      R$     5.400,00  

Gerais R$   19.699,40 R$  1.573,00 R$   18.126,40 

Totais R$ 116.826,39 R$  4.527,58 R$  112.298,81 

    

 

 

 


