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Secretaria de Saúde

PARECER TÉCNICO

REFERENTE: Aditivo sobre renovação contratual.

Considerando o Contrato de Gestão vigente entre a municipalidade e a Irmandade

da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, versando sobre o gerenciamento das unidades de saúde —

UPA, PA Núcleo e SAMU 192;

Considerando a continuidade de assistência médica, enfermagem e apoio nas 24

horas na Unidade de Pronto Atendimento — UPA Porte I, todos os dias da semana;

Considerando que nesse período o município está envidando todos os esforços no

combate à disseminação do COVID-19, cuja principal unidade de saúde para receber os pacientes

com sintomas graves é a Unidade de Pronto Atendimento — UPA de Lençóis Paulista;

Considerando que temos a necessidade de aumentar o quadro funcional da

respectiva unidade, com, no mínimo 5 enfermeiros, e demais colaboradores que sejam necessários

pela demanda de trabalho que por ventura ocorrer no pico da disseminação do vírus;

Considerando que é necessário reforçar os estoques de materiais e medicamentos

para o atendimento dos infectados, bem como EPI's à todos os colaboradores da Unidade de Pronto

Atendimento, temos que adicionar ao valor mensal já repassado o montante de R$ 137.542,31

mensais até a vigência desse aditivo;
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Considerando que o valor mencionado de R$ 137.542,31 subdivide-se em

despesas temporárias para enfrentamento ao COVID-19 no valor de R$ 76.668,87 e custos

operacionais pelo impacto no número de atendimentos no valor de R$ 60.873,44;

Finalmente, pelas considerações acima expostas e de acordo com exigências

técnicas para a assistência em saúde nos serviços de urgência e emergência, necessário ao bom

andamento dos atendimentos prestados à população, bem como pela continuidade no contrato atual

e busca pelo seu aperfeiçoamento, principalmente neste período de enfrentamento à disseminação

do coronavírus, a Secretaria de Saúde de Lençóis Paulista exara parecer FAVORÁVEL à proposta

apresentada, manifestando positivamente quanto à renovação contratual, por 4 meses, com a

entidade Organização Social de Saúde Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui.

çóis Paulista, 31 de Março de 2020.
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