
EXTRATO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO  

Nº 084/2018 DE 13/12/2018 

E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO 

ANTERIOR (INDENIZATÓRIO CONFORME DEMANDA).  

INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO 

EXERCÍCIO 2019  

 

METAS E OBJETIVOS 

 

Espaço físico (Moradia): Mantido a manutenção preventiva e corretiva dos 

imóveis; 

Compra de material permanente e de consumo: Realizada sempre que 

necessário; 

Recursos Humanos:Contratações realizadas: Cuidadores, técnicos de 

enfermagem, supervisores e coordenador, auxiliares de serviçosgerais ; 

Diretrizes técnico operacionais: Implantado o Projeto terapêutico singular de 

acordo com as necessidades individuais de cada morador (Realização de 

oficinas, passeios, horta, comemorações, atividades desportivas; 

Assistência à saúde:Realizado o acompanhamento nas consultas ( CAPS, 

UBS/Hospitais)  e mantendo planilhas atualizadas das evoluções de cada 

morador; 

Alimentação: Ofertada 06 refeições diárias com acompanhamento de um 

profissional nutricionista; 

Gestão do Cuidado: Elaborado educação permanente junto aos 

colaboradores para dar assistência de qualidade aos moradores das 

Residências; 

Transporte: Disponibilizado transporte para funcionários e moradores para 

realização de exames, consultas,quando não haver disponível pelo município; 

Veículo: Mantido o automóvel para atender as necessidades dos moradores; 

Segurança: A segurança é realizada através de câmaraspor acesso remoto 

pela internet.; 

Acesso de internet e telefone: Dando entretenimento dos moradores e 

facilitando a comunicação com os colaboradores; 

Limpeza: Mantido as residências limpas e os ambientes salubres; 



Relatório Assistencial: Mensalmente apresentado com todas as atividades 

desenvolvidas no período; 

Benefícios dos moradores: Documentações entregues ao Orgão responsável 

para que os moradores que ainda não possuíambenefício pudesse receber 

através de seu curador; 

Recursos em caixa: Mantido o fundo de caixa para atender as necessidades 

das residências 

 

Custo de Implementação do Projeto em 2019 

Categoria de Despesas Previsto Realizado Diferença 

Recursos Humanos R$ 1.100.723,88 R$ 782.411,71 R$ 318.312,17 

Serviços Prestados PJ R$ 28.800,00 R$ 22.983,33 R$ 5.816,67 

Despesas Gerais R$ 272.392,80 R$ 314.471,55 -R$ 42.078,75 

        

Totais R$ 1.401.916,68 R$ 1.119.866,59 R$ 282.050,09 

 


