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VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
                             O ano nem bem terminou e os brasileiros já estão sentindo na 
pele, o preço de um ajuste considerado essencial para pôr de volta o país nos trilhos 
do crescimento. 
 
                             O desafio para implantar o chamado “ajuste fiscal”, onde a meta é 
ampliar as receitas e reduzir os gastos do governo, exigirá a adoção de medidas 
rigorosas e será um período difícil, que sem dúvidas, refletirá em menos dinheiro 
para a área da saúde. 
 
                             Sobre esse cenário, o financiamento do sistema público de saúde 
brasileiro, que já é insuficiente, deve continuar no centro das discussões, mas 
provavelmente nada se resolverá, arcando os hospitais com um ônus que não é seu. 
 
                             Prova disso, ocorreu no mês de dezembro/14, quando o Governo, 
justamente no mês em que os compromissos são maiores, com o 13º salário dos 
empregados, pagou somente 70% do valor devido as Santas Casas. 
 
                             As conseqüências do sub financiamento do setor são graves. 
Entre 2010 e 2013, o SUS perdeu mais de 13 mil leitos. Essa redução não só 
demonstra a gravidade da crise, como também serve de alerta para o que poderá 
ocorrer, caso mudanças significativas não sejam implementadas em curtíssimo 
prazo. 
 
                             Sem verbas, muitos hospitais estão atingindo seu limite, com 
ameaças reais de fecharem as portas. Um exemplo claro dessa falta de dinheiro, é a 
Santa Casa de São Paulo, que ao prestar os atendimentos, tratamentos e 
internações de pacientes de forma ampla, adquiriu uma divida milionária e ao final, 
ao invés do reconhecimento, sofreu acusações de mau gerenciamento, 
superfaturamento, etc. 
 
                             Tivemos que enfrentar no presente exercício, além dos efeitos 
maléficos dessa crise que afetam as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos há 
décadas, a paralisação do serviço de audiologia, cuja receita gerada, equilibrava o 
déficit gerado nos atendimentos SUS. 
 
                             Contudo e com muito esforço e apóio da Administração Municipal, 
que destinou em dezembro/14, a quantia de R$ 70.000,00, para pagamento de parte 
do 13º salário dos funcionários da Entidade, conseguimos terminar mais um ano de 
portas abertas e, o que é mais importante, mantendo a qualidade dos atendimentos 
prestados. 
 
                             Infelizmente, vislumbramos para o próximo ano, um período ainda 
mais difícil, com recursos cada vez mais escassos e as exigências cada vez 
maiores. 

mailto:stacscaf@digitalnet.com.br


IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CAFELÂNDIA 
 

INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA                                                      CNPJ(MF) 45.923.687/0001-75 

                                E-MAIL: santacasa.cafelandia@itelefonica.com.br  

 
RUA JUSTINO FRANCO JÚNIOR ,181 – CX POSTAL 123 FONE(0XX14) 3554-1222 LD 192 

CEP 16500-000 – CAFELÂNDIA - SP 

 
                             Apesar da crise instalada, não nos permitindo efetuar as melhorias 
necessárias, realizamos no presente exercício as seguintes benfeitorias: substituição 
do fogão de 06 bocas do setor de nutrição e dietética; aquisição de 01(um) 
registrador de ponto eletrônico com impressora, visando cumprir as exigências do 
Ministério do Trabalho; aquisição de 01(um) refrigerador destinado ao 
armazenamento de medicamentos do pronto atendimento; aquisição de 01(uma) 
autoclave horizontal com capacidade de 101 litros, semi nova, para substituir a 
antiga, que se encontrava sem condições de uso; reforma do setor de faturamento, 
com a troca do piso e pintura nova e reforma em 04(quatro) quartos da ala SUS, 
com troca de janelas e reparo em trincas. 
 
                             Através do auxilio recebido no ano de 2013, do Ministério da 
Saúde, por indicação do Deputado Estadual Abelardo Camarinha, no valor de R$ 
130.000,00, adquirimos e encontra-se em uso na Entidade, 01(um) Grupo Gerador, 
de 260 kva, 01(uma) Calandra de passar roupa de 01 rolo de 1,60 metros e 01(uma) 
Secadora de Roupas de elétrica de 30 kilos. 
 
                             Recebemos da Secretaria Estadual da Saúde, gestora do 
SUS/SP, em fevereiro/14, através de Termo Aditivo, por indicação do Governador do 
Estado de São Paulo Geraldo Alckmin, auxilio no valor de R$ 75.000,00, destinado a 
aquisição de 01(um) aparelho de ultrasson. O aparelho foi adquirido em 13/08/2014, 
com as seguintes características: 01(um) aparelho de ultrasson nenio MX, marca 
Toshiba, modelo SSA-590A, com 03 transdutores. 
. 
                             O Programa Pró Santa Casa é de fundamental importância para a 
Entidade, sem o qual, não teríamos condições de sobrevivência. No presente 
exercício gerou uma receita de R$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais). 
 
                             Recebemos doações no exercício de 2014, de pessoas físicas no 
valor de R$ 108.997,45 (cento e oito mil novecentos e noventa e sete reais e 
quarenta e cinco centavos), e de pessoas jurídicas o valor de R$ 179.472,32 (cento 
e setenta e nove mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e dois centavos). 
 
                             Dentre as doações recebidas, destacamos a doação efetuada pela 
empresa Mundo Médico Ltda, de 04(quatro) camas de Fowler, com grade e 
cabeceira de fórmica e do Sr.Mauricio Takashi Nawano, de 01(um) climatizador de 
ar, marca clima leve, para o setor de oftalmologia.                
                              
                             A Santa Casa de Cafelândia continua usufruindo os benefícios da 
nota fiscal paulista, tendo recebido no presente exercício o valor de R$ 5.432,48 
(cinco mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).  
 
                             Recebemos do Ministério da Saúde, através do projeto 
denominado “Integrasus II”, a importância de R$ 27.887,00 (vinte e sete mil 
oitocentos e oitenta e sete reais). 
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                             A titulo de “Contribuição de Solidariedade para as Santas Casas”, 
a Entidade recebeu a quantia de R$ 21.794,51 (vinte e um  mil setecentos e noventa 
e quatro reais e cinqüenta e um centavos). 
 
                             Recebemos da Prefeitura Municipal de Cafelândia, a importância 
de R$ 1.028.372,83 (um milhão vinte e oito mil trezentos e setenta e dois reais e 
oitenta e três centavos), da Prefeitura Municipal de Uru, a importância de R$ 
65.700,00 (sessenta e cinco mil e setecentos reais) e da Prefeitura Municipal de 
Pongaí, a importância de R$ 76.400,00 (setenta e seis mil e quatrocentos reais), 
oriundas do Contrato de Cooperação Financeira, cuja finalidade é custear as 
despesas auferidas pela Santa Casa no funcionamento do Pronto Atendimento. 
 
                             Recebemos ainda, da Prefeitura Municipal de Cafelândia, a 
importância de R$ 70.000,00, destinada ao pagamento de parte do 13º salário dos 
empregados da Entidade. 
                                                          
                             As respostas obtidas através do questionário “Avaliação do 
Usuário” demonstraram mais uma vez a satisfação da comunidade Cafelandense 
com os trabalhos prestados pela Santa Casa, tendo a Entidade recebido as 
seguintes avaliações: 77,23% de ótimo, 14,39% de bom,  4,23% de regular e  4,15% 
de péssimo. 
   
                             O déficit gerado nos atendimentos prestados aos pacientes do 
SUS atingiu o montante de R$ 131.147,63 (cento e trinta e um mil cento e quarenta 
e sete reais e sessenta e três centavos). 
 
                             O Corpo Clínico sob a direção do Dr.Farid Talal Zayed, teve no 
corrente ano a inclusão do Dr.João Ricardo Gonçalves Montanha, na especialidade 
de ortopedia e traumatologia e da Dra.Amanda Baggio Maciel, na especialidade de 
pediatria, contando com um quadro de 15(quinze) profissionais. 
 

                              
 
 
07 – CONCLUSÃO: 
 
                             A Santa Casa de Cafelândia é uma entidade de extrema 
importância para a assistência médica da nossa micro-região. Não podemos deixar 
que ela feche suas portas. Por isso, estamos fazendo o máximo de esforço para que 
mantenha aberta e prestando atendimento de qualidade a nossa população. 
 
                             Assim, todos devem estar envolvidos. 
 
                             Queremos, nessa oportunidade, agradecer a confiança e apóio 
recebidos da Mesa Administrativa, Irmãos, Corpo Clínico, Funcionários, 
Colaboradores, Voluntários, Fornecedores e a toda Comunidade Cafelandense. 
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                             Se necessário forem, quaisquer outras informações ou 
esclarecimentos adicionais, o Provedor-Presidente da Entidade, coloca-se a 
disposição dos senhores Irmãos.  
 
 
                                                      CAFELÂNDIA (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 
 
 
 
 
                                                                             LUIZ ÂNGELO BUDÓIA 
                                                                       - PROVEDOR-PRESIDENTE -  
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