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CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE

Associação Casa da Esperança
No início dos anos 1930, a vacina da poliomielite ainda não havia sido descoberta. A doença, que frequentemente matava ou provocava paralisia crescia
assustadoramente em Santos, chamando a atenção do médico Samuel Augusto Leão de Moura, que com o apoio de um grupo de rotarianos, criou a Assistência
à Criança Pobre e Aleijada. Nascia assim, informalmente, um serviço de apoio às vítimas da doença. Na primeira fase, o atendimento médico era realizado na
Sociedade de Beneficência Portuguesa, que colocou alguns leitos e instalações à disposição. Em maio de 1948, foi iniciada a construção de um hospital-dia em
terreno cedido pela Legião Brasileira de Assistência. Esse hospital funcionou sob os auspícios do Rotary Club de Santos até que a 24 de Junho de 1957
Assembleia especialmente convocada criou a Associação Casa da Esperança, que em meados de 1970 passou a atender em regime ambulatorial como Centro de
Habilitação/Reabilitação de crianças e adolescentes com deficiências físicas e/ou intelectuais através de equipe médica e terapéutica inter/multidisciplinar, seu foco
atual. A Instituição passou por duas amplas reformas com ampliação da Sede nos anos de 1997 e 2003, o que permitiu instalações mais adequadas ao
tratamento dispensado aos seus pacientes, além de áreas utilizadas para serviços operacionais com a finalidade de gerar receita para a manutenção do eu
funcionamento, possuindo hoje 2.376 metros quadrados de área construída. Em 1982 recebeu a visita ilustre do cientista Albert Sabin, criador da vacina anti-
pólio. Em 1999 criou o Núcleo de Apoio à Família D. Vanjú (apelido carinhoso da esposa do primeiro presidente), que tem como objetivo contribuir para o
convívio e o fortalecimento de vínculo da família e sua permanência na Instituição, por meio da participação das mães/pais ou responsáveis em oficinas de ensino
e instrução para o desenvolvimento econômico comunitário, nas áreas de artesanato, culinária e confecção de produtos de panificação e confeitaria. Oferece
oportunidade de comercialização dos produtos em espaços internos como a Loja "Feirinha da Esperança" e a Cafeteria "Sabor de Esperança". Como apoio aos
responsáveis pelos pacientes para permitir a participação nas oficinas, existe Brinquedoteca equipada para recreação e atividades dirigidas com as crianças,
quando não estão em tratamento, abrigando também seus irmãos. Em 2015 estruturou o programa de Intervenção Precoce ao Recém-Nato de Risco, criando
instalações adequadas e equipe terapêutica capacitada. Nas palavras do presidente atual da Instituição, médico Charles Ferreira Dias reconhecendo a relevância
do programa: " É uma mudança de paradigma abordar essa criança logo que tem alta da UTI neonatal para fazer um diagnóstico rápido e precoce e intervir no
seu desenvolvimento global logo nos primeiros meses de vida." Em 2018 foi desativada sua Oficina Ortopédica, por incompatibilidade apontada em regimento do
Conselho Estadual de Medicina, que impedia o registro do Estatuto Social, e que se baseou na justificativa de que, uma vez exercendo a medicina, não poderia
ao mesmo tempo proceder a venda de produtos ortopédicos, como ocorria na Oficina, que atendia clientela externa, apesar do seu principal propósito ser o de
fornecimento gratuito de órteses e próteses para as crianças em tratamento, como ficou claramente apontado na defesa encaminhada pela Instituição. Em 2019
foi criado como serviço operacional o NÚCLEO TEA (Transtorno do Espectro Autista) com assinatura de contrato como credenciada UNIMED em abril deste ano,
tendo sido construídas cinco salas equipadas no espaço térreo da Instituição com uma recepção exclusiva para pacientes e familiares, mais as salas individuais
de terapia (psicologia, terapia ocupacional, integração sensorial, fonoaudiologia e pedagogia). Iniciativa aberta a outras futuras parcerias com planos de saúde, a
exemplo do que já ocorre com a Unidade de serviços de fisioterapia adultos. Também em 2019, a partir de fevereiro,

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Objeto: CUSTEIO E INVESTIMENTO
Custeio e equipamentos
Aquisição de equipamentos e custeio de materiais. Higiene e limpeza: promover a manutenção de um ambiente organizado, asseado e acolhedor, de forma a dar
mais qualidade ao atendimento de crianças/adolescentes e seus acompanhantes; Papelaria: disponibilizar uma gama variada de itens de escritório, que auxiliem no
atendimento dispensado aos usuários e de itens destinados a ações pedagógicas e terapêuticas diversificadas e atualizadas. Alimentação: Fornecer suporte
nutricional e proporcionar reeducação alimentar com um menu balanceado, servindo refeições diárias para os pacientes e seus acompanhantes. Prestação de
Serviços para Manutenção predial (alvenaria, elétrica e acessórios): promover ambiente seguro e confortável para pacientes e cuidadores Insumos área clinica:
disponibilizar para a equipe terapêutica e clínica insumos necessários para o atendimento dos pacientes, diversos itens que garantem proteção e segurança para o
profissional e paciente Material técnico terapêutico: disponibilizar vários materiais específicos que melhoram a qualidade do atendimento nas terapias desenvolvidas
Concessionárias de água, energia elétrica, telefone, internet, TV a Cabo e gás: Despesas para manutenção da Instituição Prestação de Serviços: para colaborar
com a funcionamento da instituição, dessa forma garantido os atendimentos Capacitação: garantir aperfeiçoamento dos profissionais proporcionando maior
qualidade técnica na assistência aos pacientes. Combustível e manutenção: fornecer apoio as atividades da instituição com a utilização de veiculo proprio
VENTFISIO,ONYX EASY COUGH,BICICLETA ERGOMETRICA HORIZONTAL CSX 235 - PROFORM BICICLETA ERGOMETRICA INFANTIL CAMA ELÁSTICA
HIDROGINÁSTICA EM INOX - FLOTY INALADOR NEBULIZADOR ULTRASSÔNICO PULMONOSONIC STAR SONICLEAR ASPIRADOR DE LÍQUIDOS SECREÇÃO
CIRÚRGICO Ns Aspiramax Bivolt ABRAZO P ALMOFADA CE - TAM G - VERMELHO BALANÇO SPIDER SWING BALANÇO T SPIDER BALDINHO BANCO COM
RODINHAS CAMINHO JOANINHA CAMINHO LINEAR CAMINHO MINHOCA CAPA DE PNEU BALAO CAVALO SUSPENSO CINTA SPD 1,5MT CIRCUS AZUL COMBO 2 -
PNEU CAPA SUPORTE MULT COMBO 4 BARRIL TUBAO COM SUPORTE CONJ COM 6 BANCOS COLORIDOS CUBO ESPUMADO 40CM AZUL CUBO ESPUMADO 60CM
AZUL CUBO ESPUMADO 70CM CUNHA ESPUMADA DISCO FLEXOR ESCADA ESPUMADA 3 DG ESCADA GAIOLA ESCORREGADOR MDF
Objetivo
Adquirir equipamentos que trarão aprimoramento aos serviços prestados nas áreas de habilitação e reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência física,
intelectual e ou sensorial. Com a montagem de duas salas com os equipamentos previstos para o espaço de integração sensorial potencializam os resultados da
abordagem terapêutica dos pacientes por meio de estimulação dos sistemas proprioceptivo, vestibular, tátil, visual, auditivo e gustativo, melhorando o
desenvolvimento das habilidades motoras, o aumento da concentração e melhora no desenvolvimento escolar. Com relação a clínica de fisioterapia respiratória, os
equipamentos contribuirá substancialmente para diminuir o número de ocorrências respiratórias e hospitalizações, chegando em alguns casos a maior sobrevida
do paciente. Custeio - Adquirir Material de consumo e prestação de serviços de terceiros para garantir o funcionamento adequado da instituição em seus diversos
atendimentos.
Justificativa
A Casa da Esperança de Santos é um Centro de Habilitação / Reabilitação Infantil que oferece assistência ambulatorial à saúde neurológica e ortopédica através de
uma equipe médica e terapêutica inter e multidisciplinar, prestando atendimento SUS e gratuito, sem discriminação de qualquer natureza, com garantia de
equivalência ao público de diversos perfis socioeconômicos, em respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de saúde,
de qualidade e humanizados. Assim sendo, apresentamos a presente proposta de aquisição de novos aparelhos, a solicitação de apoio no custeio de materiais de
consumo e serviços de terceiro visando melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição bem como garantir sua missão institucional.
Local
A Sede da Associação Casa da Esperança está situada na Rua Imperatriz Leopoldina, bairro Ponta da Praia na Cidade de Santos. A Instituição conta com espaço
físico total de 2.376m², em ótimo estado de conservação e equipado com os recursos materiais e tecnológicos necessários à prestação dos serviços médicos,

Plano de Trabalho 0000091155/2019
ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA

Sistema SANI - SES/SP - Documento Digital - Autenticação: 1697455539152019111323 em www.sani.saude.sp.gov.br

Pag. 1/3



    

Aquisição de equipamentos para setting (cenário/sala)de integração sensorial e sala de fisioterapia respiratória
Ações para Alcance: Sala de integração sensorial: adquirir equipamentos terapêuticos específicos para a estimulação sensorial, viabilizando a reabilitação

do paciente. Sala de fisioterapia respiratória: adquirir equipamentos específicos com novas tecnologias que serão associadas ao
tratamento fisior-respiratório, trazendo benefícios e melhorias no processo de reabilitação, principalmente para pacientes com
distrofia muscular.

Situação Atual: Sala de integração sensorial: equipamentos sem mais condições de manutenção, considerando o tempo de mais de dezesseis anos
de uso. (total 50) Sala de fisioterapia respiratória: não dispõe dos equipamentos solicitados (total zero).

Situação Pretendida: Adquirir 171 equipamentos para as Sala de integração sensorial que irá favorecer a atenção frente aos desafios motores, ampliação
da consciência corporal, aumento da iniciativa e atenção focada, a otimização da interação interpessoal, Adquirir 7 equipamentos
para Sala de fisioterapia respiratória: que vai favorecer o processo de reabilitação dos atendidos

Indicador de Resultado: Apresentar a lista dos equipamentos adquiridos com fotos e patrimoniados pela instituição

Aquisição de equipamentos para setting de integração sensorial e sala de fisioterapia respiratória
Ações para Alcance: Projeto de reestruturação, ampliação e modernização das salas com a aquisições de equipamentos terapêuticos, com novas

tecnologias que serão associadas ao tratamento fisior-respiratório, trazendo benefícios e melhorias no processo de reabilitação dos
pacientes

Situação Atual: Sala de integração sensorial com média de 169 atendimentos / mês e Sala de fisioterapia respiratória com média de 103
atendimentos / mês.

Situação Pretendida: Sala de integração sensorial ampliar em 40% no número de atendimentos, Sala de fisioterapia respiratória: ampliar em 20% no
número de atendimentos - Totalizando 359 atendimentos / mês.

Indicador de Resultado: Levantamento periódico dos atendimentos para controle processual de cumprimento de metas dos setores de integração sensorial e
fisioterapia respiratória. (apresentar lista dos pacientes agendados e atendidos assinado pelo responsável pela instituição)

Manter o fornecimento de insumos, prestação de serviços e capacitação a equipe técnica
Ações para Alcance: controle de fornecimento de insumos e prestação de serviços evitando desperdício

Situação Atual: Insumos mensais insuficientes e baixo índice de capacitação da equipe técnica
Situação Pretendida: Instrumentais de controle mensal e relação dos processos de capacitação realizados com lista de presença

Indicador de
Resultado: Relação da dispensação de insumos, relatório dos serviços prestados e lista de presença

Garantir a qualidade do atendimento aos usuários ofertando lugar seguro e adequado ao atendimento, melhorando a manutenção e higiene do local e ofertando insumos
necessários aos profissionais para executar as atividades necessárias com segurança e humanização.

Ações para Alcance: Disponibilizar subsidio para o o custeio de alimentação, insumos, materiais técnicos terapêuticos e manutenção predial que darão
suporte ao atendimento clínico e terapêutico garantindo a manutenção da assistência prestada.

Situação Atual: Efetuar atendimentos
Situação Pretendida: Manutenção dos atendimentos prestados com mais recursos adquiridos, tornando-os mais humanizados, contribuindo também para

melhor nutrição dos assistidos.
Indicador de Resultado: Apresentação dos indicadores mensais dos atendimentos prestados

Adquirir novos equipamentos para atendimento aos pacientes melhorando a qualidade da assistência e condições de trabalho das equipes .
Ações para Alcance: Adequação com equipamentos mais modernos das salas de atendimento sensorial, fisioterapia respitatoria, com vistas a melhorar a

qualidade do atendimento atual.
Situação Atual: salas desativadas, equipamentos sem condições de manutenção, em uso há mais de 16 anos, o que ocasiona preocupação nos

atendimentos e/ou fila de espera sem previsão de atendimento
Situação Pretendida: Melhoria do atendimento e garantia de acesso a mais pacientes da fila de espera para o terapia sensorial

Indicador de Resultado: Relatório de altas por evolução no tratamento.

terapêuticos e assistenciais, espaço para cursos e administração da Insituição. O alcance das suas ações é metropolitano e não existe outra Instituição na Região
que preste os serviços de um Centro de Habilitação e Reabilitação Infantil credenciado SUS e gratuito com toda a amplitude inter e multidisciplinar médica e
terapêutica.
Observações
O atendimento prestado pela Instituição é regional, compreendendo nove cidades da Baixada Santista e Litoral Sul. Seu público alvo não provem do entorno, mas
de bairros de Santos situados na Zona Noroeste da Cidade e periferia, o que ocorre de modo similar nos demais Municípios atendidos. A Instituição atende
crianças/adolescentes de recém-nascidos a 18 anos, que apresentem comprometimento intelectual de leve a moderado, associado ou não à dificuldade motora,
bem como os cuidadores (mães/pais ou responsáveis) em programa de apoio à família. Seus beneficiários pertencem a famílias com perfil econômico variado,
predominando aquelas em situação de risco e vulnerabilidade social. Há famílias cujos provedores exercem trabalhos autônomos, outras com vínculo empregatício
e outras inseridas em benefícios assistenciais como o Bolsa Família e outros programas do Governo, além do Benefício de Prestação Continuada (BPC) vinculado à
LOAS. São oriundos dos nove municípios da região metropolitana da Baixada Santista e Litoral Sul. Em pesquisa realizada em julho/2018 foi levantado que
aproximadamente 85% dos atendidos têm renda familiar entre = 1 e de 1 a 3 salários mínimos. Os pacientes acessam a Instituição através de serviços de
transporte das Prefeituras Municipais da Região, que disponibilizam gratuitamente esse beneficio, fazendo o deslocamento das crianças e seus cuidadores com uso
de meios de transporte próprios para pessoas com deficiências, incluindo cadeirantes. Na reabilitação infantil atende atualmente a média mensal de 240 pacientes,
gerando em torno de 5.000 terapias, tratamentos odontológicos e consultas médicas por mês. No ano de 2018 conforme consta no Balanço Social, foram
realizados 80.639 procedimentos ambulatoriais/ano pelo SUS, gratuidade e não SUS. No Núcleo de Apoio à Família a média é de 75 cuidadores participantes por
mês, tendo no ano de 2018 computado 848 atendimentos nos cursos de artesanato e 227 no curso prático de panificação e confeitaria, somando 1075. Esses
números têm se mantido com pequena oscilação para menos ou para mais durante os últimos anos.

METAS A SEREM ATINGIDAS

Metas Quantitativas

Metas Qualitativas

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Ordem Etapa Duração Descrição

1 Cotação de equipamentos 15
Tempo para cotação dos equipamentos para a montagem do settiing terapêutico da
Integração Sensorial e para a Clínica de Fisioterapia Respiratória, com os diversos
fornecedores.

2 Aquisição dos equipamentos 30 Período de compra dos citados equipamentos.

3 Entrega dos equipamentos 60 Recebimentos das compras solicitadas nos prazos dos fornecedores.

4 Pagamento dos fornecedores dos equipamentos 1 Pagamento dos equipamentos adquiridos conforme solicitação do pedido.

5 Cotação dos materiais de consumo 7 Cotação dos materiais de consumo solicitados em listagem específica.
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Ordem Etapa Duração Descrição

    

6 Aquisição dos materiais de consumo 15 Compra dos referidos materiais conforme cotação anterior.

7 Entrega dos materiais de consumo 15 Recebimento do material adquirido conforme solicitação de compra.

8
Pagamento dos materiais de consumo, insumos,
alimentação, manutenção e despesas com
concessionárias

1 Pagamento dos fornecedores dos materiais de consumo adquiridos e prestadores de
serviços.

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS

Ordem Natureza Tipo Objeto Aplicação Proponente % Concedente %

    0,00 0,00 450.000,00 99,99

1 INVESTIMENTO Equipamento Pagamento dos fornecedores dos equipamentos
conforme planilha anexa 0,00 0,00 100.000,00 22,22

2 CUSTEIO Outros Materiais de
Consumo

Pagamento dos materiais de consumo, insumos,
alimentação manutenção e despesas com
concessionárias conforme planilha anexa

0,00 0,00 350.000,00 77,77

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Parcela Valor % Proponente % Concedente % Total Desembolso

 450.000,00 100,00 0,00 0,00 450.000,00 99,99 450.000,00

1 450.000,00 100,00 0,00 0,00 450.000,00 99,99 450.000,00

PREVISÃO DE EXECUÇÃO

Início:  A partir da data de assinatura do Ajuste

Término: 31/12/2020

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF Nome da Pessoa Função Cargo Email

103.143.228-09 Gil Emerson Lima Aguiar Administrador Local Beneficiário Gerente  

DECLARAÇÃO

 

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em
mora ou situação de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos
orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho.

 

ASSINATURAS DIGITAIS

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

 Data Assinatura CPF Nome da Pessoa Entidade Cargo

13/04/2020 053.889.408-37 Paula Covas Borges Calipo DRS IV - Baixada Santista Diretor Técnico de
Saúde III

13/04/2020 134.543.528-27 CHARLES FERREIRA DIAS ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA Presidente

13/04/2020 672.438.518-00 José Henrique Germann
Ferreira SES/GABINETE - Gabinete do Secretário Secretário da Saúde

13/04/2020 007.516.518-00 Wilson Roberto Lima CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e
Financeira

Coordenador de
Gabinete

 

Plano de Trabalho emitido pelo sistema SANI - SES/SP.
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