
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 

VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS: 
 
 
                             Falar em Saúde em nosso País, logo vem à mente: pacientes em 
macas nos prontos socorros lotados, aguardando atendimento; familiares e 
pacientes reclamando e revoltados pela demora e descaso nos atendimentos; 
reportagens em jornais, radio e televisão, noticiando mau atendimento e erro 
médico; hospitais em péssimas condições estruturais e equipamentos sucateados; 
diretores de hospitais e de santas casas reivindicando aumento nos procedimentos 
realizados pelo SUS e assim  por diante. 
 
                             Infelizmente e com certa indignação e descontentamento, temos 
que admitir que todas essas situações são reais e estão longe de serem 
solucionadas, o que sem dúvida ampliará o leque de ocorrências. 
 
                             Mais uma vez, afirmamos que a causa não é a má gestão dos 
hospitais - como tentam imputar - mas de subfinanciamento do setor, pois é 
impossível manter-se financeiramente equilibrado, quando a remuneração pelos 
serviços prestados cobre apenas 60% dos custos. 
 
                             O cenário não é momentâneo, tornou-se duradouro e as 
conseqüências disso, deixaram seqüelas irreversíveis. O sinal de alerta há muito 
tempo foi disparado e o socorro as Santas Casas sempre vem em forma de verbas 
de custeio, muita vezes por força política de cada Entidade, sem nenhum 
compromisso maior, o que efetivamente não resolve o problema. 
 
                             Precisamos mudar nossa cultura de aceitar viver de prejuízos e 
doações. Isso realmente não pode mais continuar.        
 
                             A Santa Casa de Cafelândia sempre se destacou por manter-se 
fora desse cenário, por ser exceção a regra, mas como vínhamos alertando, hoje, 
fazemos parte desse rol. 
 
                             Apesar de toda a nossa experiência e de ações efetivas para 
tentar ultrapassar a maré, tivemos, para poder manter nossos compromissos com 
fornecedores e funcionários e em respeito e consideração aos nossos pacientes, 
para que a qualidade do atendimento fosse mantida, contrair empréstimo bancário 
no valor de R$ 200.000,00. 
 
                             No entanto, estamos um pouco otimistas para o ano de 2014, caso 
a promessa de implantação de alguns projetos do Governo Estadual se concretize, o 
que trará recursos adicionais as Santas Casas, para equilibrar o déficit causado pela 
Tabela SUS. 
 
                             Em decorrência das dificuldades financeiras enfrentadas durante o 
ano, não foi possível a realização de benfeitorias na Entidade. Isso é preocupante, 
pois a necessidade de melhorias é imprescindível em nossa área. Focamos na 
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melhoria dos processos assistenciais e na busca por novas receitas para a 
Instituição. 
 
                             Recebemos do Ministério da Saúde, através de celebração de 
Convênio, por indicação do Deputado Federal Abelardo Camarinha, auxílio no valor 
de R$ 130.000,00, destinado a aquisição de 01(um) Grupo Gerador automático, de 
260 kVA, a diesel, 01(uma) Calandra, elétrica de 01 rolo de 1,60 metros, e 01(uma) 
Secadora de Roupas elétrica de 30 kilos. 
 
                             Recebemos ainda, da Secretaria Estadual da Saúde, gestora do 
SUS/SP, através de Termo Aditivo, por indicação do Governador do Estado de São 
Paulo Geraldo Alckmin, auxilio no valor de R$ 150.000,00, destinado a custeio-
material de consumo. 
. 
                             A capacitação dos recursos humanos cada vez mais se torna 
necessária, tendo os funcionários da Entidade participado de vários cursos, 
promovidos pela Federação das Santas Casas. 
 
                             A manutenção do Programa Pró Santa Casa, implantado desde 
2008, gerando uma receita no presente exercício de R$ 1.100.000,00 (um milhão e 
cem mil reais), nos possibilitou amenizar os efeitos maléficos da defasagem da 
Tabela SUS e somos enfáticos ao afirmar que sem ele, a Santa Casa já teria 
fechado às portas. 
 
                             Recebemos doações no exercício de 2013, de pessoas físicas no 
valor de R$ 109.460,23 (cento e nove mil quatrocentos e sessenta reais e vinte e 
três centavos), e de pessoas jurídicas no valor de R$ 104.660,99 (cento e quatro mil 
seiscentos e sessenta reais e noventa e nove centavos). 
 
                             Dentre as doações recebidas, destacamos a doação efetuada pela                         
Sra. Daniela Almeida Borges Pagano, de 01(um) forno de Bier com termostato; do 
Sr. Luiz Ângelo Budóia, de 01(uma) cadeira de rodas dobrável, 01(uma) cadeira de 
banho e 01(uma) escadinha de 02 degraus; do Sr. Adilson Roberto de Luna, de 
01(um) manômetro para torpedo de oxigênio, 02(dois) torpedos de alumínio para 
oxigênio de 1 metro e 02(dois) torpedos de alumínio para oxigênio de 0,50 metros 
                              
                             A Santa Casa de Cafelândia continua usufruindo os benefícios da 
nota fiscal paulista, tendo recebido no presente exercício o valor de R$ 8.543,46 
(oito mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). Valor que 
infelizmente vem reduzindo ano a ano.   
 
                             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). 
 
                             A titulo de “Contribuição de Solidariedade para as Santas Casas”, 
a Entidade recebeu a quantia de R$ 15.282,29 (quinze mil duzentos e oitenta e dois 
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reais e vinte e nove centavos). 
 
                             Recebemos da Prefeitura Municipal de Cafelândia, a importância 
de R$ 800.897,30 (oitocentos mil oitocentos e noventa e sete reais e trinta 
centavos), da Prefeitura Municipal de Uru, a importância de R$ 51.200,00 (cinqüenta 
e um mil e duzentos reais), e da Prefeitura Municipal de Pongaí, a importância de R$ 
70.000,00 (setenta mil reais), oriundas do Contrato de Cooperação Financeira, cuja 
finalidade é custear as despesas auferidas pela Santa Casa no funcionamento do 
Pronto Socorro. 
                                                          
                             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: 76,90% de ótimo, 15,67% de bom,  4,64% de regular e  2,79% 
de ruim. 
   
                             O déficit gerado nos atendimentos prestados aos pacientes do 
SUS atingiu o montante de R$ 124.712,53 (cento e vinte e quatro mil setecentos e 
doze reais e cinqüenta e três centavos). 
 
                             O Corpo Clínico sob a direção do Dr. Kazuo Moribe, teve no 
corrente ano a exclusão da Dra. Évelin G. Zambelo B. Goulart, contando com um 
quadro de 012 (doze) profissionais.            
 
07 – CONCLUSÃO: 
 

                                       Ao finalizar, nos sentimos impotentes e frustrados, pois 
vivenciamos os problemas, sentimos as dificuldades e as necessidades da Entidade 
e quase nada podemos fazer, vez que as causas e a solução do problema não estão 
ao nosso alcance.   
 
                             Não vamos desanimar, pois temos consciência da nossa missão e 
da importância da Santa Casa de Cafelândia para a nossa população. 
 
                             Queremos, nessa oportunidade, agradecer a confiança e apóio 
recebidos da Mesa Administrativa, Irmãos, Corpo Clínico, Funcionários, 
Colaboradores, Voluntários, Fornecedores e a toda Comunidade Cafelandense. 

                              
                             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 2013. 
 
  
                                                                            LUIZ ÂNGELO BUDÓIA 
                                                                      - PROVEDOR-PRESIDENTE - 
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