
 

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ 

CNPJ: 45.931.359/0001-10 

Rodovia SP 255, Km 299 – Itaí – SP – Fone: (14) 3761-1565 – E-mail: scitai@hotmail.com 

 

 

Página 1 de 6 

PLANO DE TRABALHO DA INSTITUIÇÃO – 2021 – ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

I – IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

a) Dados da entidade 

Nome  IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ 

CNPJ 45.931.359/0001-10 

Atividade Econômica Principal (a 

mesma do CNPJ) 
Atividades de atendimento médico hospitalar. 

Endereço Rodovia Eduardo Saigh km 299, Chácara Santo Antônio. 

CEP 18734-032 

Município/UF Itaí/SP 

Telefone (14) 3761-1565 / 3761-2132 

E-mail scitai@hotmail.com 

DRS  DRS VI Bauru 

Certificações Utilidade Pública Municipal e Estadual 

b) Identificação do Responsável Legal 

Nome  GERIVAL LUIZ DE MORAES 

Função Provedor 

RG 5.418.719-SSP/SP 

CPF 643.059.378-91 

Endereço Rua José Ribeiro de Arruda, 1.275, Jardim Santo Antônio 

CEP 18732-024 

Município/UF Itaí/SP 

Telefone (14) 3761-2154 

e-mail gerival@globo.com 
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II – INTRODUÇÃO 

a) Breve Histórico da Instituição 

A IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 

sob o nº 45.931.359/0001-10, desde 10/03/1976, é uma instituição assistencial, sem fins lucrativos, de caráter 

beneficente e filantrópico, reconhecida de utilidade pública municipal, estadual e federal, inscrita no Conselho 

Nacional de Serviço Social, no Conselho Regional de Medicina e na Secretaria de Estado da Saúde. 

A instituição está localizada no município de Itaí, no km 299 da Rodovia Eduardo Saigh - SP 255, na chácara Santo 

Antonio, no Jardim Planalto, em uma área de 13.893 m², com área edificada de 2.060,27m². 

Visando a prestação de atendimento médico aos munícipes de Itaí e região, a entidade oferece atualmente Serviços 

de Urgência e Emergência, de média complexidade, sendo que para tanto utiliza-se de recursos públicos na execução 

de suas atividades, tendo como missão a prestação de serviços de atendimento humanizado, norteada pelas 

demandas dos sistemas público e privado, mantendo o compromisso de caráter social e filantrópico. 

b) Diagnóstico de área 

Itaí é um município brasileiro do estado de São Paulo, localizado na região sudoeste do Estado. O município de Itaí 

está situado a aproximadamente 60 km da fronteira estadual entre São Paulo e o Paraná e sua população estimada 

em 2020 pelo IBGE é de 27.382 habitantes, distribuídos em uma área de 1.092,884 km². Em sua demanda, a entidade 

presta atendimento também a toda população da área rural do município, que possui grande extensão territorial (27º 

maior município do estado de São Paulo). 

Atualmente, encontram-se cadastradas no município 09 unidades de saúde, sendo esta a única entidade na prestação 

de serviços de urgência/emergência, com média mensal de aproximadamente 4.500 atendimentos. 

c) Características da instituição 

O principal atendimento prestado é prioritarimente às urgências e emergências, por meio de triagem, de acordo com 

a gravidade inicial do paciente. O atendimento é de forma integral com visitas diárias para reavaliação e análise do 

caso para necessidade de solicitação de vagas, entre o perfil estão pacientes portadores de quadros agudos de 

natureza clínica, para os casos de trauma cirúrgico são prestados atendimentos para estabilização do quadro e 

transferència para unidade referenciada para continuidade do tratamento. 
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A entidade também funciona como porta aberta no Sistema de Saúde, sendo o acesso da clientela, sem qualquer 

distinção, através da procura espontânea de usuários do SUS. 

As fontes de recursos financeiros da entidade são, preponderantemente as contribuições voluntárias, bem como os 

convênios com o SUS de gestão municipal (S.I.A. e S.I.H.) e repasse Municipal, conforme a previsão de receitas e 

despesas constante do presente Plano de Trabalho. Atualmente, encontra-se em processo de reestruturação 

econômica, com diversas dívidas renegociadas e em reforma do Centro Cirúrgico, sendo que a atual administração 

têm envidado todos os esforços no sentido de estabilizar financeiramente a entidade, e aperfeiçoar ainda mais os 

serviços oferecidos à população itaiense. 

III – PLANO DE TRABALHO 

a) Objeto: Constitui o objeto do presente Plano de Trabalho, a Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, 

(tais como: 01 - cardioversor, 03 - monitor multiparâmetros, 02 - ventilador pulmonar, 03 - aspirador cirúrgico, 03 - 

carro de emergência, 03 - estativa móvel, 09 - bomba de infusão, 03 - cama fawler, 03 – colchões fawler, 03 - escada 

dois degraus, 01 - aparelho portátil de gasometria e 01 - cardiotocógrafo), bem como para o Custeio de Insumos e/ou 

Materiais de Consumo Hospitalares (tais como: oxigênio medicinal), visando o atendimento adequado à população, 

no Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus-Covid-

19, no exercício de 2021, com o objetivo de permitir-lhes atuar de forma coordenada no controle da pandemia da 

Covid-19.   

b) Objetivo: No cumprimento do objeto, atender à demanda adicional de pacientes, em decorrência da Pandemia da 

Covid-19, no cumprimento dos protocolos assistenciais estabelecidos pelo Ministério da Saúde, através da 

disponibilização de leitos, de profissionais, de equipamentos, de materiais médico-hospitalares, de insumos e 

medicamentos, e de infraestrutura, por meio da Ação de Enfrentamento Emergencial da Pandemia do Covid-19. 

c) Justificativa: Com a finalidade exclusiva de prestar auxílio financeiro emergencial e de forma complementar, haja 

vista que a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ hospital filantrópico sem fins lucrativos, situada no 

município de Itaí/SP, é a única unidade de saúde no município de Itaí, para o atendimento de Urgência e Emergência, 

de Média e Alta Complexidade, bem como na oferta dos procedimentos terapêuticos aos pacientes acometidos pela 

Covid-19. Diante da real necessidade momentânea e imprescindível, faz-se necessária a viabilização de recursos para 

que se possa continuar a prestação dos serviços, com qualidade, aos usuários do SUS que procuram a entidade. 
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d) Metas a serem atingidas: 

 Quantitativa – Atender toda a demanda encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde a esta entidade, no 

enfrentamento da pandemia decorrente da Covid-19. 

 Qualitativa – Alcançar de uma forma mais ampla a satisfação dos usuários. 

e) Plano de ação: Preparação de área de isolamento, com leitos destinados aos pacientes (inclusive nos casos 

suspeitos) de contaminação pela Covid-19, mantendo a qualidade do serviço prestado, por meio de profissionais 

qualificados, especificamente para os atendimentos frutos deste Plano de Trabalho; Adequação das instalações para 

atendimento aos protocolos de enfrentamento da pandemia da Covid-19. 

f) Período da execução do objeto: o período de execução do objeto será até 30/06/2021. 

g) Período de vigência: até 31/12/2021. 

IV – ESTRUTURA FÍSICA DISPONIBILIZADA 

A área física de trabalho é composta pelos itens pontuados abaixo: 

 

 Pronto Socorro com sala para Triagem, ECG, curativo, medicação com coleta de exames, inalação, RX; 

 Central de Material e Esterilização: Pequeno porte com área suja, limpa e de armazenamento (em reforma); 

 Centro Obstétrico: para casos emergenciais com sala própria e enfermaria local e pequeno espaço para RPA 

(em reforma); 

 Lavanderia: com espaço apropriado para acomodação dos equipamentos e produtos; 

 Cozinha: com espaço para acomodação dos mantimentos (dispensa), local de preparação dos alimentos com 

equipamentos e refeitório; 

 Sala da manutenção: destinada a alocação dos equipamentos e ferramentas de manutenção; 

 Sala da administração: para acomodação dos equipamentos do escritório e T.I.; 

 Sala de Reuniões: espaço utilizado para realização de reuniões administrativas, palestras, ministração dos 

cursos de treinamento e afins; 

 Sala de Arquivo: espaço para acomodação do acervo documental de exercícios anteriores (arquivo morto); 

 Farmácia: Sala de controle, e dispensário de medicamentos; 
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 INTERNAÇÃO: 

Número de leitos distribuídos por especialidade, disponibilizados ao SUS: 
 

Tipos de leito por especialidades* Nº de leitos Existentes Nº de leitos SUS 

GINECOLOGIA 01 01 

CLINICA GERAL 25 21 

OBSTETRICIA 07 07 

ISOLAMENTO 01 01 

PEDIATRIA CLÍNICA 03 02 

ISOLAMENTO - COVID-19** 07 07 

TOTAL 44 39 

* Reorganizados para atendimento aos protocolos de enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

** Área específica para isolamento dos pacientes suspeitos de contaminação por COVID-19.  

V – RECURSOS FINANCEIROS 

a) Descrição dos Recursos: 

Considerando a necessidade de recursos financeiros para que possam ser equipados leitos no tratamento de pacientes 

acometidos pela Covid-19, o valor orçado previamente dos equipamentos necessários, bem como os recursos possíveis de 

serem disponibilizados pelo ente público, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAÍ propõe o orçamento 

para o período de execução do presente Plano de Trabalho, no valor total de R$ 539.500,00 (Quinhentos e trinta e nove mil, 

e quinhentos reais), para o pagamento das seguintes despesas: 

 

ABRIL 
Aquisição de Oxigênio Medicinal 36.000,00 

TOTAL: 36.000,00 

MAIO 

Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes 467.600,00 

Aquisição de Oxigênio Medicinal 18.000,00 

TOTAL: 485.600,00 

JUNHO 
Aquisição de Oxigênio Medicinal 17.900,00 

TOTAL: 17.900,00 

TOTAL GLOBAL 539.500,00 
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b) Cronograma de desembolso: 

O recurso financeiro será liberado mensalmente, totalizando o valor R$ 539.500,00 (Quinhentos e trinta e nove mil, e 

quinhentos reais), de acordo com o seguinte cronograma: 

Parcelas 
Recursos 

Disponibilizados 

Previsão de Execução dos Recursos 

Custeio 

Total 
Equipamentos e Materiais 

Permanentes 
Materiais de Consumo 

Hospitalares 

01   36.000,00            0,00 36.000,00   36.000,00 

02 485.600,00 467.600,00 18.000,00 485.600,00 

03   17.900,00            0,00 17.900,00   17.900,00 

TOTAL 539.500,00 467.600,00 71.900,00  539.500,00 

 

VI – DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretaria de Estado da 

Saúde – Departamento Regional de Saúde DRS VI, para os efeitos e sob as penas da lei, que os eventuais débitos em 

mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública serão 

quitados conforme planilha de receitas/despesas constante deste Plano de Trabalho, para que não haja impeditivos à 

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste Plano de 

Trabalho. 

Itaí, 22 de março de 2021. 

 

_____________________________________ 

GERIVAL LUIZ DE MORAES 
Provedor 

 
 

VII – ANALISADO E APROVADO TECNICAMENTE 

 

Data ____/_____/________ Assinatura: __________________________ 

 

VIII – APROVAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÍ 

 

Data ____/_____/________ Assinatura: __________________________ 


