PLANO DE TRABALHO – SUBVENÇÃO PREFEITURA DE BOCAINA
1. DADOS CADASTRAIS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
Nome da Instituição Proponente
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE THEREZA PERLATTI DE JAU

CNPJ
50.756.600/0001-52

Endereço
PRAÇA ADOLFO BEZERRA DE MENEZES, S/N

CEP
17.203-481

Telefone
(14) 3601-8282
Banco*
001-Banco do Brasil

E-mail institucional
diretoria@therezaperlatti.com.br
Nº Agência
0027-2

Nº Conta Corrente
76.425-6

Nome do Responsável Legal da Instituição Proponente
ANTONIO APARECIDO ROSSI
Função
PRESIDENTE

RG
12.529.317-3

Telefone

E-mail
conselho@therezaperlatti.com.br

(14) 3601-8282

CPF
074.081.998-45

Nome do Responsável Técnico pela Execução do Convênio
Andrey Negroni Martins
Função

RG

CPF

Gestor Hospitalar

40.764.151-8

222.835.518-62

Celular
(18) 9 9747-9629

E-mail institucional
diretoria@therezaperlatti.com.br

Formação

N° registro no Conselho Profissional

Adm Hospitalar e Contabilidade

CRC 1SP255459/O

2. CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE
CARACTERÍSTICAS DA INSTITUIÇÃO
A Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú (ABTP), CNES 2790653, é um hospital
especializado em psiquiatria de média complexidade, cadastrado como Hospital
Psiquiátrico Classe II, credenciado para atendimento de pacientes em regime de Hospital
Dia e neurológicos. Localizado em Jaú, pertencente à rede de saúde mental, a assistência
prestada refere-se às internações de curta permanência, regulada pela CROSS – Central de
Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde da SES/SP, sendo referência no Departamento
Regional de Saúde de Bauru - DRS VI que abrange uma região de 68 municípios, com
população estimada de 1.816.306 habitantes (Fonte: IBGE, 2020).
De acordo com o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, o hospital possui
380 leitos, sendo destinados 310 leitos ao SUS onde temos: 210 leitos psiquiátricos, 60
leitos de Hospital Dia e 40 leitos neurológicos. Os demais leitos são destinados a convênios e
particulares.
Ainda de acordo com o CNES (01/2022), possui 270 profissionais, divididos em
assistenciais, de apoio e administrativos. Está instalada em prédio próprio com
aproximadamente 15.000 m2 de área construída. Tem como fontes de recursos a
Contratualização do SUS, o Convênio com a Secretaria Estado da Saúde de São Paulo,
Emendas Parlamentares, Subvenções de Prefeituras, Convênios com operadoras de saúde,
pacientes particulares, além de doações de empresas e comunidade.
A instituição oferece campo de estágio em saúde mental nas diversas áreas, psicologia,
enfermagem, terapia ocupacional, serviço social, medicina e área administrativa.
O Hospital atende pacientes com as seguintes características: pacientes crônicos moradores,
com internações de longa permanência, com dificuldades de realizar atividades de vida
diária que necessitam de supervisão e cuidados contínuos permanecendo em enfermaria; os
pacientes moradores que possuem autonomia e independência nas atividades do cotidiano
com autocuidados, boa comunicação e locomoção residem nos Lares Abrigados, que são
apartamentos individuais e salas de convívio coletivo na estrutura da ABTP, tem liberdade
de ir e vir, sair para passeios e compras. O tratamento dos pacientes psiquiátricos é
realizado por uma equipe multidisciplinar. A metodologia utilizada nos atendimentos é a
psicodinâmica e medicamentosa, em conformidade com a atual Política Nacional de Saúde
Mental e segue as diretrizes das Portarias Ministeriais GM/MS n.° 251 de 31/01/02 e n.°
2.048 de setembro de 2009, 3588 de dezembro de 2017, além da Nota Técnica 11/2019 que
estabelecem normas e diretrizes de funcionamento para os hospitais psiquiátricos. O
atendimento preconiza a transição do modelo asilar (exclusão do paciente) para o modelo
terapêutico aberto, visando à manutenção e preservação da identidade e do respeito aos
direitos de cada indivíduo. São oferecidas aos pacientes, durante o tempo de internação,
acomodações e instalações físicas adequadas à necessidade do tratamento, atividades
terapêuticas, reuniões de grupo, cinco refeições diárias, roupas, materiais de higiene de uso
pessoal, bem como toda a limpeza e higienização dos ambientes.

MISSÃO DA INSTITUIÇÃO
MISSÃO: Atendimento multidisciplinar especializado e humanizado aos portadores de
transtornos mentais, síndromes neurológicas e geriátricas, visando o restabelecimento
biopsicossocial e a garantia de seus direitos.
VISÃO: Ser referência na excelência ao tratamento em saúde mental, neurologia e geriatria.
Buscando o aprimoramento contínuo e inovando sempre.
VALORES: Atendimento humanizado, respeito aos colaboradores, transparência na gestão.
HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
A Associação Beneficente Thereza Perlatti de Jaú (ABTP), CNES 2790653, foi fundada em
23/07/1958 por iniciativa de um grupo de moradores do município.
A Entidade passou por um processo de interdição judicial em 1993, devido à inadequação
para o atendimento, tendo sido suspenso o convênio com o SUS. Em setembro do mesmo
ano, com uma nova Diretoria e novo Estatuto, foi reestabelecido o atendimento e teve início
o processo interno de transformação física e terapêutica, resgatando desta forma a
confiança e credibilidade. Neste mesmo ano foi firmado convênio com o SUS para
atendimento de 80 pacientes, em 2007 passou para 160 pacientes SUS e 60 em Hospital Dia.
A partir de 2009, com a publicação da Portaria 404 (19/11/2009) foi reclassificado com o
porte em Hospital Psiquiátrico – Classe N II (faixa de 161 a 240 leitos). No convênio de
contratualização apresenta um quantitativo mensal de 286 internações.
No ano de 2005 a Secretaria de Estado da Saúde firmou convênio para a implantação de
leitos neurológicos para a transferência dos pacientes do Complexo Juqueri localizado em
Franco da Rocha. Posteriormente, outros leitos foram implantados para a transferência dos
pacientes do Hospital Sebastião Paiva localizado em Bauru. A ABTP é um Hospital
especializado em psiquiatria, como também em tratamento em regime de internação aos
portadores de transtornos mentais (esquizofrenia e outras psicoses, depressões graves,
usuários de substâncias psicoativas, dentre outras) e portadores de patologias neurológicas
que necessitam de estrutura hospitalar para reabilitação neurofuncional.
3. QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO
Objeto
Custeio

Descrição
Apoio financeiro – custeio para Serviço de Utilidade Pública (Gás de
Cozinha)

Objetivo:
Visa o custeio do fornecimento de gás de cozinha, utilizado no preparo das alimentações
servidas aos pacientes SUS, no intuito de melhor alocar outros recursos no atendimento
e garantia da assistência integral, segura e humanizada dos pacientes.
Justificativa:
A Associação Beneficente Thereza Perlatti oferece assistência aos pacientes de ambos os
sexos com transtornos mentais como esquizofrenia e outras psicoses, depressões
graves, usuários de substâncias psicoativas, dentre outras em regime de internação e
Hospital Dia. A assistência é feita por equipe multidisciplinar que desenvolve um Projeto
Terapêutico Individualizado (PTI), realiza abordagens individuais e em grupo, após a
avaliação e discussão de cada caso, objetivando a remissão da sintomatologia,
adequação medicamentosa, conscientização da doença e motivação para o tratamento
tanto para o paciente, como para os familiares, além da reabilitação psicossocial. Os
pacientes permanecem o tempo mínimo necessário em regime de internação de acordo
com o seu projeto terapêutico, sendo que nesse período são desenvolvidas inúmeras
atividades recreativas/terapêuticas como forma de socialização e interação entre os
pacientes.
Atualmente a Instituição enfrenta dificuldades para manter o equilíbrio econômico e
financeiro para custear os gastos com profissionais, prestação de serviços e insumos
necessários à assistência digna, humanizada e adequada aos pacientes.
Nos últimos anos, a Associação tem prestado atendimento aos munícipes de Bocaina, na
especialidade de Psiquiatria, seja em internação ou Hospital Dia, como podemos
observar no quadro abaixo:
Especialidade
Ano 2018
Ano 2019
Ano 2020
Ano 2021
Psiquiatria
4
11
0
0
Hospital Dia
8
32
25
25
Total
12
43
25
25
Os recursos pleiteados serão de suma importância na manutenção das atividades da
Instituição.
4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO
Ord

Etapa

1

Abastecimento – Gás de Cozinha

4

Pagamento – Gás de Cozinha

Duração
Semanal
1 dia

Descrição
Recebimento semanal do gás de
cozinha
Pagamento de acordo com a
nota fiscal emitida

5. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Natureza Tipo
Objeto
CUSTEIO Materiais
TOTAL

Aplicação

Valor

%

Custeio – Gás de Cozinha

18.000,00
18.000,00

100,0
100,0

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Nº Parcela
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
TOTAL

Valor da Parcela
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 1.800,00
R$ 18.000,00

%
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100,00

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Início
01/03/2022

Término
31/12/2022

8. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO
CPF
252.352.96885

Nome
Marcelo Henrique
Barbieri

Função
Chefe de
Suprimentos e
Apoio

E-mail
compras@therezaperlatti.com.br

Jaú, 18 de janeiro de 2.022.
__________________________________
Marcelo Henrique Barbieri
Chefe de Suprimentos

___________________________________
Antonio Aparecido Rossi
Presidente

____________________
Andrey Negroni Martins
Responsável técnico convênio

