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                                                               São Roque, 11 de março de 2019. 
 

 

 

Senhor Prefeito, 

 

C/c: Provedoria 

       Conselho de Representantes 

       Câmara de Vereadores 

 

 

 

     Dando cumprimento ao disposto no art. 5º do Decreto nº. 8.928, de 

3 de dezembro de 2018, apresento relatório das atividades realizadas no mês de 

fevereiro de 2019. 

 

             Durante o período supra: 

 

    1 - Estivemos na DRS-16 (Sorocaba) no dia 1/2/2019, e após 

explicar que o convênio “Pró-Santa Casa” é importantíssimo para a manutenção do 

hospital, posto que destinado ao pagamento de parte do custo de equipes médicas, 

recebemos informação de que comunicariam a Secretaria de Saúde para a manutenção 

do nosso convênio e que o valor de janeiro estaria sendo liberado, o que de fato 

ocorreu. 

 

              2. Aberto pela Comissão Gestora os envelopes contendo as 

propostas das empresas para a reforma dos 6 (seis) quartos da maternidade, sendo a 

melhor delas ofertada pela empresa Teixeira Engenharia e Construtora no valor de R$ 

58.858,36, a segunda melhor proposta foi da Castrocon – Castro Construtora Ltda. no 

valor de R$ 62.116,57 e a terceira da CG Engenharia no valor de R$ 62.291,57. 
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      3. A Comissão Gestora definiu que a entrega dos quartos ao 

hospital deve ocorrer já devidamente equipado com 4 (quatro) réguas hospitalares, 4 

(quatro) camas, 4 (quatro) poltronas de acompanhantes, 4 (quatro) armário/mesinha 

para refeição, 2 (dois) suportes para TV e 2 (duas) TV de 32” o custo chegará a R$ 

90.000,00 por conjunto de 2 quartos e 1 sanitário.   

 

     4. Quantidade de 104 procedimentos em Ginecologia/Obstetrícia, 

sendo destes 96 partos. Divididos por Município temos, 46 de São Roque, 22 de 

Mairinque, 20 de Araçariguama, 6 de Alumínio, 1 de Ibiúna e 1 de Cotia. 

 

PRODUÇÃO POR MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2019 ‐ GINECO‐OBSTETRICIA 

Data  CIDADE  Especialidade  Cirurgia Total

FEVEREIRO/19  ALUMINIO  Gineco/Obstetrícia CESÁREA 5

        CURETAGEM 1

        PARTO NORMAL 1

      REVISÃO DE CANAL VAGINAL  1

   ARAÇARIGUAMA Gineco/Obstetrícia CESÁREA 14

      CURETAGEM 1

        PARTO NORMAL 6

   COTIA  Gineco/Obstetrícia CESÁREA 1

   IBIUNA  Gineco/Obstetrícia CESÁREA 1

   MAIRINQUE  Gineco/Obstetrícia CESÁREA 18

        CESAREA + LAQUEADURA  1

        CURETAGEM 1

      PARTO NORMAL 3

   SÃO ROQUE  Gineco/Obstetrícia CESÁREA 28

      CESAREA GEMELAR  2

        CURETAGEM 2

        DEQUITAÇÃO DE PLACENTA  1

        PARTO NORMAL 15

        PRENHEZ ECTÓPICA  1

        REVISÃO DE CANAL VAGINAL  1

Total Geral         104
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    5. Foram realizadas 26 cirurgias eletivas, conforme segue: 

 

PRODUÇÃO POR MUNICIPIO MES FEVEREIRO/2019 ‐ CIRURGIA GERAL E ORTO/TRAUMA 

Data  CIDADE  Especialidade   Cirurgia  Total

FEVEREIRO/19  IBIUNA  Cirurgia Geral  DRENAGEM DE ABCESSO ING. E  1 

  
SÃO 
ROQUE  Cirurgia Geral  APENDICECTOMIA  1 

         EXERESE DE CISTO CABEÇA  1 

         EXERESE DE CISTO FRONTAL  1 

         HEMORROIDECTOMIA  3 

         HERNIA ENCARCERADA  1 

         HERNIA ING DIREITA  1 

         HERNIA ING.DIREITA  1 

         HERNIA ING.ESQUERDA  1 

         HERNIA UMBELICAL  1 

         LIMPEZA CIRURGICA  MÃO D   1 

         POSTECTOMIA  3 

         RED. INCRUENTA PUNHO E  1 

         REG. DE COTO FALANGE 2º D.  1 

         VIDEOCOLECISTECTOMIA   6 

      Orto/Traumatologia REDUÇAO INCRUENTA OMBRO  1 

         SINOVECTOMIA PUNHO E  1 

Total Geral           26 
 
 

      6. Foram trocadas as 1.210 lâmpadas fluorescentes e outras 

atualmente em uso por 1210 lâmpadas de led, através de convênio entre Santa Casa e 

CPFL, que foram realizadas pela empresa Vitallis Energia. 

 

    7. A instalação das placas solares deve ter início em meados de 

março, sendo que a empresa responsável já realizou vistoria nos telhados e escolheu o 

da maternidade para instala-las. 

 

     8. Em 4 de fevereiro de 2019 entrou em vigor as novas regras e 

normas para o funcionamento do estacionamento. 
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       A cancela do estacionamento vem apresentando defeitos, sendo 

que no mês de janeiro já gastamos R$ 1.659,00 para conserta-las e neste mês de 

fevereiro a troca de peças importará em cerca R$ 10.000,00. Conseguimos a visita do 

Engº. José Luiz Franchim proprietário do estacionamento Avenida que nos sugeriu a 

desativação das atuais cancelas tornando-as mecânicas, acionadas por botão na 

cabine, como ocorre no hospital da Unimed. 

     

               Esclareceu que as atuais cancelas devem ser utilizadas para 

estacionamentos de grande rotatividade e que estamos tendo custo dobrado, posto que 

já temos gastos com pessoal e estamos tendo gastos com equipamentos e que na 

opinião dele ou se gasta com pessoal ou com equipamento, mas não com ambos. 

 

      Diante disso, antes de autorizar o conserto da cancela, estamos 

estudando a possibilidade de transformá-la, conforme sugerido. 

                       

   9. Foi reconhecida a imunidade tributária pela Secretaria da 

Fazenda do Estado de São Paulo para os 3 (três) veículos desta entidade, conforme 

certidões anexas. 

 

                  10. Foi renovado o CEBAS– Certificado de Entidade Beneficente de 

Assistência Social da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque 

expedido pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde e com validade 

até 31/12/2021.  

 

      11. Foram reformadas 13 (treze) das 26 (vinte e seis) cadeiras, 

poltronas e sofás dos acompanhantes dos pacientes dos quartos de internação do 

hospital, que foram adotadas por pessoas físicas anônimas. As 13 faltantes, devem ser 

concluídas neste mês de março/19. 

                 

     12. O eng. Alexandre Teixeira de Carvalho retornou ao telhado do 

hospital com pessoal de sua empresa, analisou o telhado da maternidade que possui 
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(75 X 12) 900m² aproximadamente e opinou pela troca das telhas. O valor da mão de 

obra para retirada das telhas e algum reparo de madeiramento será de R$ 33,00 por 

m², com valor total de R$ 29.700,00.  

 

         Acredita que para a troca das telhas será necessário comprar 288 

telhas onduladas 6 mm de 2,44 x 1,10 ao custo de R$ 53,00 cada e 144 telhas 

onduladas 6 mm de 1,22 x 1,10 ao custo R$ 38,00 cada, que conduziria ao valor total 

de R$ 20.737,00, sem contar o custo de caçambas e andaimes. 

    

              Diante de ausência desse numerário disponível, não será possível a 

intervenção integral, neste momento. Todavia, devemos efetuar a troca das telhas na 

parte mais crítica, onde o telhado está composto de vários pedaços de telha.      

 

             13. O engenheiro Antônio Roque Villaça Boccato está com o 

orçamento para a conclusão das obras de reforma do futuro Pronto Atendimento do 

hospital praticamente concluído, mas sugere a contratação de projeto que detalhe as 

necessidades finais. Os valores apurados até o momento estão alcançando a cifra de 

R$ 1.100.000,00 (Hum milhão e cem mil reais). 

 

                     14. Praticamente finalizando a renegociação do contrato da 

empresa Infanti, que terá reduzido seu montante em 5% (cinco por cento) e acrescido 

os serviços de atendimento ambulatorial de convênios médicos, restando ainda à 

elaboração e assinatura do aditamento contratual. 

 

             15. Finalizado o aditamento do contrato com a empresa médica 

Apremed em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com a redução de 1 (um) plantão de 12 

horas por dia. 

 

                    16. Contratada nova empresa de advocacia (Romero Almeida – 

Sociedade Individual de Advocacia) em 1/2/19, com valor de R$ 9.000,00 por mês, sem 

despesas adicionais que no contrato anterior importavam em aproximadamente de R$ 
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3.000,00 (Três mil reais) por mês, exceto de taxas e emolumentos referente a 

processos em andamento, gerando economia mensal na casa de R$ 4.000,00 por mês. 

 

     17. Definido que serão abertos processos licitatórios tipo “Pregão” 

para contratação de equipes médicas, laboratório e exames de imagem e que esses 

procedimentos serão realizados pela Comissão de Licitação da Prefeitura de São 

Roque, ficando sobre a responsabilidade desta entidade a apresentação do “Termo de 

Referência”. 

 

    18. O membro da Comissão Sr. Rubens do Prado esteve reunido 

com os gerentes da Caixa que trouxeram custos menores no pacote de tarifas, mas que 

ainda não foram aceitos posto que solicitamos uma nova redução. A Caixa não 

descartou a possibilidade e prometeu realizar novos estudos e apresentar uma nova 

proposta em breve. 

 

                   Quanto à renegociação de cláusulas contratuais do último 

empréstimo referente à data para pagamento das parcelas do empréstimo, que vem 

gerando a cobrança de multa e juros de mora por não coincidir com a data de crédito da 

parcela do SUS, ainda não prosperaram, mas continuamos nas tratativas. 

 

     19. A revisão e criação de fluxos para o setor de compras e 

almoxarifado para regulamentar o fluxo de pedidos de compras e abastecimento das 

unidades do hospital foram finalizados. 

 

     20. Foram enviados 293 ofícios referente à circularização da dívida 

encontrada, sendo que recebemos o retorno de 66 dos credores, dos quais 12 

mencionam que não possuem créditos perante a instituição e 54 mencionando que 

possuem créditos a receber.   

           

     21 – Estamos cotando preços para locação 1 (um) aparelho de 

anestesia e 1 (uma) bomba de seringa para utilização em cirurgias, já que para o mês 
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de março estão programadas cerca de 50 (cinquenta) cirurgias eletivas de média 

complexidade. 

 

     22 – A Diretoria Técnica do hospital foi  ocupada pelo Dr. Thiago 

Menegotto de Vasconcelos – CRM 104.593 SP. 

 

     23 – Assinado Convênio com a Escola “ETEC” de São Roque com 

o objetivo de manter a Santa Casa de São Roque como campo de estágio para a 

formação de Técnicos de Enfermagem. 

 

    24 – Recebemos em doação da empresa Lavsim, materiais 

cirúrgicos, tais como pinças, tesouras, porta agulhas. 

 

                  25 – Concluída a elaboração do “Termo de Voluntariado” para 

prestação de serviços na Santa Casa de Misericórdia de São Roque. 

 

    26 – Expedida sentença da Justiça do Trabalho, no processo de 

Geisa Caniato Carvalho de Brito, publicada em 26/02/2019, motivada por ofício nº. 

01/2019 do Departamento Jurídico enviado pela Diretora do Departamento Jurídico Dra. 

Renata Mariucci de Oliveira, que dentre outros, concede a suspensão por 180 dias, de 

todos os prazos executórios conta a Santa Casa de Misericórdia de São Roque.   

 

   27. Finalizado o serviço de troca de calhas no hospital. 

Esclarecemos que foto postada no Facebook que monstra área da entrada da 

Administração molhada, não teve origem no telhado, mas sim em área aberta 

localizada próxima a rampa de acesso ao hospital. 

 

    28. Realizado treinamento com a equipe de higiene e limpeza sobre 

diluição de produtos. 
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    29. Contratação da empresa TecnoAud com a finalidade de 

auditoria e emissão de relatórios referentes ao Balanço de 2018. 

 

     30. Visita do Dr. Jessé na empresa de guarda de documentos 

sediada em Ibiúna, para a retirada de todos as 1.500 caixas de documentos que lá 

estão depositados, posto que o contrato foi rescindido em 2018 e estávamos recebendo 

a emissão de notas fiscais mensalmente. 

 

    31. Realizado reunião com o Delegado de Polícia para organização 

do fluxo de envio de documentos quando solicitados pelas autoridades policiais e 

judiciárias. 

 

     É o que tínhamos a informar para esse período. 

 

 

 

 

Andréa Helena de Moraes Rodrigues 
Administradora Interina 

 


