EXTRATO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
Nº003/2018 DE 08/05/2018
ADITIVO Nº 001/2019 DE 08/05/2019
INSTITUTO ALPHA DE MEDICINA PARA SAÚDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
EXERCÍCIO 2019

METAS E OBJETIVOS
Contratação de RH para (Pronto Socorro Central, Infantil e SAMU):
Realizado novas contratações para atender as vagas remanescentes; bem
como contratação de médicos;
Treinamento do RH: Capacitação realizada pela Empresa CUREN para os
profissionais de saúde, curso de Humanização e Acolhimento pela empresa
Criando Valores e treinamentos junto a Departamentos de Saúde municipal;
Uniformização de todos os colaboradores: Todos receberam uniformes e
crachás de identificação;
Veículos de Suporte ao Samu e Remoções: Mantido o Contrato de 03
ambulâncias para atender as ocorrências pré-hospitalares móveis bem como o
transporte de guarnições e equipamentos necessários para o atendimento nas
24h;
Sistema de Prontuário Eletrônico: Mantido mensalmente os resultados das
atividades realizadas no Pronto Socorro através dos dados analíticos gerados
pelo Sistema;
Nutrição: Mantido a oferta de 06 refeições diárias, inclusive de dieta enteral
quando necessário;
Serviço de RX: Mantido o fornecimento do serviço diagnóstico por imagem nas
24 h bem como insumos e equipamentos;
SAMU: Mantido o atendimento pré hospitalar móvel, regulação médica, bem
como transferência de pacientes graves;
Limpeza: Mantido o acompanhamento do serviço de limpeza da Terceirizada
“GUIMA” nos Pronto Socorros e SAMU;
Gazes Medicinais: Mantido o fornecimento de gases medicinais nas 24h bem
como a reposição dos cilindros
Exames: Mantido apoio diagnóstico por imagem e in loco, realização de rx,
bem como fornecer equipamentos e insumos nas 24 h;

Implantação de Comissões Técnicas: Comissão de CCIH implantada e as
demais comissões de ética médica e FAAS em processo de implantação;
Implantação de Protocolos Clínicos para as patologias mais relevantes
em urgência e emergência: Implantação do Protocolo de Imunização
Antirrábica e mais dois estão em processo de implantação ( Dor Torácica,
Trombolíticos);
Indicadores Quantitativos: Diariamente através do sistema de informação são
gerados os resultados de todo atendimento, procedimentos, bem como a
avaliação de todos os usuários através do DASBOARDS GERENCIAIS
ANALÍTICOS;
Atendimento ao usuário: Diariamente os usuários são acolhidos e todas as
manifestações são cadastradas por colaboradores do “POSSO AJUDAR”;
Serviço de acolhimento: Duas salas de triagem realizam a classificação de
risco conforme gravidade clínica;
Regulamento e Manual de Normas e Rotinas: O Manual mantem-se
disponível nas unidades servindo de orientação a todas as equipes para o
desenvolvimento das atividades e anualmente é revisado e atualizado;
Complexo Regulador Municipal: Mantido nas 24h o atendimento do serviço
de regulação para atender a demanda municipal;
Adequação das Instalações do serviço de saúde: As instalações passam
por adequações para atender as necessidades dos usuários que utilizam o
serviço de saúde.

Custo de Implementação do Projeto em 2019
Categoria de Despesas

Previsto

Realizado

Diferença

Recursos Humanos

R$ 18.799.926,84

R$ 20.067.931,20

-R$ 1.268.004,36

Serviços Prestados PJ

R$ 4.175.200,00

R$ 3.467.607,03

R$ 707.592,97

Despesas Gerais

R$ 582.563,68

R$ 562.186,60

R$ 20.377,08

Totais

R$ 23.557.690,52

R$ 24.097.724,83

-R$ 540.034,31

