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PROJETO FUTURO
- 20 anos em dois -

Confira em matéria especial as benfeitorias conquista-
das pela Santa Casa de Misericórdia São Francisco de Buritama 
em apenas 2 anos de PROJETO FUTURO, ainda há muito para 
se fazer mas podemos dizer que a Humanização, o Respeito, o 
Atendimento Digno e a Capacitação dos Funcionários são priori-
dades em nossa instituição.

Marmitas SUS - Antes Bandejas Térmicas - Depois Quarto - Antes Quarto - Depois

Entrada do Pronto Socorro - Antes

Entrada do Pronto Socorro - Depois

Curso de Capacitação 
para Voluntários 



editorial 1

O sonho não acabou, 
está só começando

Há poucos dias de encerrar o meu mandato 
de Provedor, da nossa querida Santa Casa, tenho a 
sensação do dever cumprido. 

Aquilo que era no começo um SONHO, ago-
ra é uma realidade. Movido pela gratidão com que 
a população de Buritama me recebeu quando aqui 
cheguei  idealizei o PROJETO FUTURO. Quis de algu-
ma forma retribuir ao carinho com que fui recebido.

Amigos como Fubá e Beto Caíres (hoje na 
companhia de Deus) e ainda os que eu ainda tenho 

o privilégio de continuar convivendo: Tinoco, Chicarrel, Tião do Fubá, Odair e 
Izair me ensinaram a gostar de Buritama e serei eternamente grato a vocês. 
E saibam, meus amigos, que foram vocês a motivação para eu realizar este 
trabalho voluntário e benemérito. 

Logo no início desta caminhada encontrei valorosos companheiros que 
me ajudaram a construir o PROJETO FUTURO, companheiros estes que, hoje, 
também posso chamá-los de AMIGOS: Zambão, Sebinho, Cintra, Maria Ruth, 
Claudeliro, Lúcia, Rubão, Joaquim Dias, Walter Jaime, Tarcísio, Rosa, Neusa e 
Vanderlei. MUITO OBRIGADO MEUS AMIGOS!

Em seguida veio o apoio dos estabelecimentos de ensino que resgata-
ram a história da Santa Casa, dos funcionários, dos médicos e finalmente da 
sociedade. MUITO OBRIGADO A TODOS!

Mas não parou por aí. Mais apoios chegaram dos Governos Municipais, 
Estadual e Federal. Empresas privadas e políticos também cerraram fileiras em 
torno do projeto. A TODOS MUITO OBRIGADO!

A minha família e meus amigos que aprenderam a me dividir com a 
Santa Casa e me apoiaram em todos os momentos, sem dúvida me deram 
forças para continuar o meu trabalho, a eles MEU ETERNO AMOR.

Por último, porém não menos importantes, agradeço a DEUS e ao CHI-
CO (São Francisco de Assis, padroeiro da Santa Casa) por terem permitido que 
eu fosse um instrumento de seus desígnios.

Passo agora o bastão de revezamento desta corrida maluca, em favor 
dos menos favorecidos, a um dos meus mais novos amigos SEBASTIÃO ÂNGE-
LO CINTRA. Passo a ele o bastão não porque seja meu amigo, mas pela sua 
liderança, pela sua competência, pela sua integridade e pela sua dedicação. 
Além disso, é comprometido com o PROJETO FUTURO.

Isto não significa sob nenhuma hipótese continuísmo, mas continuida-
de de um SONHO de muitos, e ele não acabou está só começando.

A SANTA CASA É DO POVO!

Renato Leite
Provedor

Agradecimentos
Festa do Milho

obrigado!

A Santa Casa de Buritama abre espaço para agradecer a to-
dos aqueles que ajudaram a realização e organização da 5ª Festa 
do Milho de Buritama.

Agradecemos aos voluntários, doadores, patrocinadores e 
toda a população que compareceu em grande número mais uma 
vez em nosso evento. Sem a ajuda de vocês nada seria possível, 
Afinal a Santa Casa é do Povo!!!

Voluntários  Igreja: Cristina, Izaura, Dilma, Zoraide, Zezão, 
Manoel, Joana, Mario, Cidinha, Eliel, Pascoal , Midori , Almerinda e 
Aline

Barraca Coxinha: Sueli, Janice, Patrícia, Ana e Daniela
Milho Cozido: Rosa Cintra 
Pastel: Maria Antonia, Cristina, Maria, Aparecida Bugue, 

Aparecida Dionisio, Aparecida Maricone , Lê,  Iracema e Juraci
Porções: Lucia, José Vicente, Dulce, Sebastião, Dionésio, 

Marlene, Vardão, Junia e Dilo de Oliveira (Brejo Alegre)
Sorvete: Izolina 
Limpeza: Elvira, Ana Tereza
Pamonha: Vilma e Adriana
Curau: Débora
Espetinho: Jorginho e Nego 
Quenga: Sonia,  Neola,  José Moreira e Lina 
Escondidinho: Cecília 
Bar: Nina e Claudio 
Geral: Valdeci, Dimas, Edinho, Waldemar , Ademir , Vilsão e 

Canibal
Escolas: Creche Maria do Carmo Cunha Guerbas , Creche 

Nossa Senhora de Fátima, Creche Padre Ladislau, EMEI Castro Al-
ves,  EE Álvaro Alvim, EE Oswaldo Januzzi, EMEF Bairro Nossa Se-
nhora do Divino Livramento



A Santa Casa de Buritama 
atravessava uma fase de sérias difi-
culdades financeira prejudicando até 
mesmo o atendimento aos pacientes 
dentro de padrões éticos e humanitá-
rios.

Indignado com essa reali-
dade e vontade de mudá-la a todo 
custo nasceu à idéia do PROJETO 
FUTURO, cuja denominação abrange 
uma expectativa promissora quanto à 
melhoria do atendimento sob todos 
os aspectos, principalmente ao apri-
moramento da prestação do serviço 
medico hospitalar dispensado aos 
usuários, notadamente aos desprovi-
dos de recursos financeiros, capazes 
de remunerar um atendimento ade-
quado.

O PROJETO FUTURO con-
siste em um planejamento de longo 
prazo que pretende contemplar as 
necessidades da Santa Casa nesses 
próximos 20 anos, por meio do Plano 

Diretor, dividido em 9 Etapas com 4 
grandes objetivos: -Elaborar um pla-
nejamento de longo prazo – Profis-
sionalizar a Administração da Santa 
Casa – Dar sustentabilidade financei-
ra à Santa Casa e principalmente ser 
transparente junto à sociedade nas 
suas ações ou atividades e movimen-
tações financeiras – Despertar na 
população o sentimento que a Santa 

Casa pertence a ela e que por isso 
é preciso acompanhar suas ações e 
ajudá-la continuamente.

No dia 1ª de Abril o atual 
provedor Renato Rodrigues Pimentel 
Leite deixa o comando da Santa Casa 
de Buritama para a posse do futuro 
provedor Sebastião Ângelo Cintra, 
nesses 2 anos a frente da entidades 
muita conquistas foram alcançadas 
e muito ainda há por vir.Confira algu-
mas das conquistas neste biênio:

Infra-Estrutura

Ao todo são 709,83m de re-
formas e 841,6 de construções nes-
ses dois anos de gestão e ainda há 
muito para se fazer, já que o PROJE-
TO FUTURO concluiu a fase Pré-Ope-
racional e encontra-se na FASE A de 
um total de 9 fases.

Pronto Socorro em novas ins-
talações: Construção Ala 1 - Reforma 
de paredes, teto e portas (novas), 
portas de alumínio, pintura. Reforma 
e construção de sala de ultrassom e 
eletrocardiograma/esteira.

Colocação de pastilhas nos 
corredores e salas, balcão novo para 
recepção, reforma de banheiros, con-
sultórios. Sala de emergência, sala 
de pré atendimento, textura e pintu-
ra nas paredes externas, bate maca, 
restauração da entrada para Ala 1 e 

fachada e  calçada com piso ecológi-
co. Sistema Informatizado para faci-
litar o agendamento de consultas e 
a comunicação com os hospitais de 
grande porte da região.

Sala dos médicos e sala con-
forto – O ambiente passou por uma 
reestruturação com  reforma de pare-
des, teto e portas, pintura especial e 
aquisição de moveis novos  para ofe-
recer qualidade de trabalho e confor-
to para os responsáveis por cuidar da 
saúde da população.

Nova área Administrativa – 
Construção sala de telefonista, ad-
ministrador, instalação de alarme, 
recursos humanos, arquivo, copa, 
recepção, salão com as ilhas de cada 
setor administrativo, reforma de ba-
nheiros, entrada administrativa, e 
aquisição de móveis e computadores 
novos além de 2 servidores com uni-
dade de backup. Colocação de piso 
ecológico, textura e pintura nas pare-
des externas do prédio.

Reforma Quartos SUS – En-
fermaria Masculina e Feminina – Os 
quartos que antes sofriam com infil-
trações, pouca estrutura física, aco-
modações precárias móveis e utensí-
lios ultrapassados, agora conta com 
conforto e excelente infra-estrutura 
reforma de paredes, teto, portas e  
pintura.

Salas do Centro Cirúrgico: 

Reformas do Centro Cirúrgico, Sala 
de Parto e Pós- Parto , Sala I e Sala 
II  reforma nas paredes com tintura 
especial, teto e portas, antigo lavató-
rio de alvenaria substituído pelo lava-
tório automático  e de açoinox todas 
as mudanças visam um sistema mais 
higienizado antes, durante e depois 
das cirurgias.

Refeitório (Copa): O local foi 
totalmente remodelado passando por 
reformas nas paredes, teto, portas e 
pintura, troca dos utensílios por novos 

Projeto Futuro, 20 anos em dois
especial

Centro Cirúrgico - Antes

Centro Cirúrgico - Depois

Pronto Socorro Ala 2 - Antes

Pronto Socorro Ala 2 - Depois 

Administração - Antes 

Administração - Depois

Sala dos Médicos - Antes

Sala dos Médicos - Depois

Recepção - Antes

Recepção - Depois



, e nova decoração. No local são ser-
vidas 70 refeições para funcionários, 
a obra custou R$ 10 mil e veio de re-
cursos próprios.

Raio-x: Além da melhora do 
espaço com pintura nova e ar-condi-
cionado, houve uma reparação dos 
aparelhos principais na execução 
dos exames: troca da ampola, trans-
formador e restauração da mesa de 
comando.

Nova Ala de Pronto Atendi-
mento Ala 2 - Reforma de paredes, 
teto e portas (novas), portas de alu-
mínio, pintura.

Colocação de pastilhas nos 
corredores e salas, balcão novo para 
recepção, reforma de banheiros, con-
sultórios. Sala para medicação re-
forma sala de endoscopia, sala para 
repouso pós-endoscopia, reforma do 
banheiro. Textura e pintura nas pare-
des externas, restauração da entrada 
para nova Ala. Colocação de portão 
com grade vazada. Calçada com piso 
ecológico.

Inalação e Sala de Observa-
ção – Ambas as salas passaram fo-
ram reformas e troca de aparelhos.

Lavanderia, esterilização 
e dispensário de medicamentos – 
Construção que inicia a Fase A do 
Projeto Futuro, obra ainda em anda-
mento com previsão para término em 
06/2011 com a construção do prédio 
que abrigará Sala de Esterilização, 
Dispensário de Medicamentos e La-
vanderia.

Eventos Beneficentes

Rifa Carro - Sorteio de Rifa 
com premio de automóvel Gol Zero 
Km, no dia 27/06/2010, valor arreca-
do bruto 118mil e valor liquido apro-
ximadamente 95 mil custo do carro 
22.083,00.

Rifa Moto – Sorteio de rifa 

com premio de 5 motos, no dia 
06/02/2010, valor arrecadado RS 41 
mil e valor liquido aproximadamente 
15 mil.

Leilão de Gado – Desde 
2009 a Santa Casa realiza o Leilão de 
Gado voltado a arrecadar verba para 
a manutenção do Projeto Futuro. Na 
última edição do evento o valor líqui-
do apurado foi de aproximadamente 
R$ 74 mil reais.

Festa do Milho – Em sua 5ª 
edição a festa que há dois anos acon-
tece junto ao carnaval da cidade. re-
cebe o público de toda região para 
saborear as diversas iguarias feitas 
de milho como: milho cozido, pamo-
nhas, bolo de milho, quenga, curau, 
escondidinho de milho, sorvete de mi-
lho e outros. Todo o ganho é voltado 
ao PROJETO FUTURO.

Gestão

MV Sistemas – A Santa Casa 
de Buritama através da FEHOSP – 
Federação das Santas Casas e Hos-
pitais Beneficentes do Estado de São 
Paulo esta implantando um novo 
Sistema de Computadores da MV Sis-
temas principal empresa no país no 
ramo de softwares hospitalares, que 
irá proporcionar mais organização e 
apuração mais efetivas dos custos, 
além de mais agilidade nos proces-
sos de decisão e melhoria na qualida-
de das informações e no atendimento 
aos pacientes.

Criação do GHT – Grupo de 
Trabalho de Humanização, tem o 
intuito de estimular os funcionários 
para um rendimento melhor no dia-a-
dia em relação ao trabalho e a comu-
nicação com os colegas de setor e os 
pacientes do hospital.

Programa Revitalização das 

Santas Casas - O programa tem ob-
jetivo de orientar as Santas Casas 
do Estado de São Paulo, através de 
consultores administrativos, sobre 
como deve ser uma gestão hospita-
lar, devido ao excelente desempenho 
e organização administrativa que o 
hospital esta desenvolvimento atra-
vés do Projeto Futuro surgiu o convite 
para a participação da Santa Casa de 
Buritama juntamente com outros hos-
pitais da região.  

Site e Boletim Informativo – 
O intuito da criação do site e boletim 
informativo é dar transparência a to-
dos sobre a atual realidade da San-
ta Cada além de prestar conta com 
aqueles que contribuem com a nossa 
entidade no dia-a-dia.

Grupo Gestor – Criação de 
um grupo de apoio para Administra-
ção Hospitalar formado por Gestora 
de Apoio, Gestora de Enfermagem e 
Administrador Hospitalar.

Fluxo de Caixa – Antes não 
havia um controle das despesas e 
receitas, mas com a implantação do 
Fluxo de Caixa foi possível estabele-
cer um parâmetro para identificar o 
endividamento ou não da Santa Casa.

Área de TI (Tecnologia da In-
formação) – Contratação de profissio-
nais capacitados agora responsáveis 
por cuidar de toda área de tecnologia 
da instituição.

Câmeras de Segurança – 
Agora a Santa Casa de Buritama 
conta câmeras espalhadas no prédio 
com objetivo de assegurar a integri-
dade de todos que circulam pelo hos-
pital.

Comissão de Redução de 
Custos – Visando cortar custos des-
necessários foi criada uma comissão 
responsável por avaliar os setores 
que mais geram despesas e procurar 
medidas para controle como venda 
de matérias recicláveis antes descar-
tados

Verba Oftalmologia – Termo 
aditivo entre Secretaria Estadual de 
Saúde e Santa Casa, destinado ao 
custeio para atendimento de retino-
patia diabética e cirurgia de catarata 
no valor aproximado de R$ 855 mil 
reais.

Eleição Conselho Adminis-
trativo - Com intuito de trazer os fun-

cionários cada vez mais próximos da 
realidade da administração hospita-
lar e como forma de transparência a 
Diretoria do PROJETO FUTURO criou 
a eleição da Comissão de Funcio-
nários que vão compor o Conselho 
Administrativo da entidade assim os 
colaboradores ficam a par de tudo o 
que acontece na Santa Casa.

Projeto Piloto – A Santa Casa 
de Buritama foi escolhida entre tan-
tas entidades do estado para partici-
par do Projeto Piloto, programa que 
estuda as HPP (Hospitais de Pequeno 
Porte) com intuito de procurar redefi-
nir e adequar o papel das HPP junto a 
comunidade e as características pró-
prias de cada regional de saúde. 

Humanização

Aniversariantes do mês – Os 
funcionários do hospital são lembra-
dos todos os meses pelo GHT - Gru-
po de trabalho e Humanização, com 
bolo, salgadinhos e refrigerante, para 
homenagear os colaboradores que 
prestam serviço na instituição.

Novos Enxovais - Foram 141 
jogos completos (2 lençóis, fronha, 
pijama, toalha de banho e rosto) des-
tinados aos SUS Particular e Pedia-
tria, já para pronto socorro foram 175 
conjuntos que incluem somente len-
çóis e fronhas, além dos enxovais, os 
quartos do SUS contam com cobertas 
doadas pelo Fundo de Solidariedade 
e Desenvolvimento Social e Cultural 
do Estado de São Paulo.

Kit Higiene – Realidade em 
grandes hospitais particulares e de 
Grande Porte, o kit higienização che-
gou a Santa Casa de Buritama con-
tendo: escova de dente, sabonete, 
pasta de dente, shampoo e condi-
cionador, os gastos em produtos de 

Aniversariante do mês

Rifa do sorteio da Moto

1ª Edição do Leilão de Gado 2009



higiene pessoal ficaram aproximada-
mente no valor de R$ 4.030,00 que 
renderam 450 kits.

Os pacientes dos SUS tam-
bém usufruem de um Kit Higieniza-
ção com escova de dente, pasta de 
dente e sabonete.

Kit Amamentação – O PROJE-
TO FUTURO é voltado a  humanização 
no Sistema Único de Saúde a pensan-
do nisso, a maternidade do hospital 
passou a oferecer as mamães um Kit 
Amamentação contendo: fralda de 
boca, pacote de gazes, álcool 70% 

(para limpeza do coto umbilical), sa-
bonete além de um panfleto explica-
tivo sobre aleitamento materno. O ob-
jetivo é a orientação das mães para 
a importância da amamentação e os 
cuidados antes, durante e depois de 
alimentar o bebe.

Sistema de Ouvidoria – Bus-
cando aproximar o paciente ainda 
mais da Santa Casa de Misericórdia 
o sistema de ouvidoria foi criado com 
o objetivo de diagnosticar e analisar 
fatores que necessitam de mudanças 
e tentar saná-las rapidamente, tam-
bém é possível deixar recados nos fol-
ders em urnas espalhadas pelo hos-
pital no Pronto Atendimento, quartos 
e demais dependências onde existe 
circulação de pacientes.

Festa Confraternização Final 
de Ano – Voluntários, Médicos e  fun-
cionários da Santa Casa contam com 
uma Festa anual com intuito de valo-

rizar e reconhecer o trabalho desen-
volvido durante todo ano no hospital.

Investimentos

Novos uniformes - Centro Ci-
rúrgico ganha novos uniformes, entre 
eles camisolas para Raio-X, sala de 
exames e gestantes . Foram compra-
dos também 23 pares de tamancos 
próprios para cirurgia proporcionando 
a padronização cor azul para cirurgia 
e camisola rosa para gestante todas 
essas peças custaram aproximada-
mente 5 mil reais.

Jalecos Capotes – A Santa 
Casa adequou-se as normas de Vigi-
lância Sanitária e adquiriu os jalecos 
chamados “Capotes” eles servem de 
barreira para proteger de infecções 
vinda do atendimento dos pacientes 
adultos que podem ser transmitidos 
para as crianças.

Comunicação Interna Walk-
talks – Para agilizar a comunicação 
interna entre os funcionários de plan-

tão: médicos, enfermeiros e técnicos 
e auxiliares de enfermagem, a Santa 
Casa comprou quatro aparelhos mo-
delos walk-talk.

Móveis Hospitalares – Novas 
camas hospitalares e novos móveis 
como: mesas de cabeceira (tipo cria-
do mudo), com uma gaveta e poltro-
nas reclináveis para acompanhantes. 

Bandejas Térmicas – Novas 
bandejas térmicas são introduzidas 

para servir as refeições diárias aos 
pacientes deixando as marmitas 
(quentinhas) para trás, padronizado 
igual ao sistema hoteleiro hospitalar.

Uniformização – Desde 2009 
todos os funcionários da Santa Casa 
contam com uniformes e o seu uso 
obrigatório, fato inédito durante todos 
esses 50 anos de hospital.

Novas Campainhas – Trin-
ta e duas novas campainhas foram 
instaladas em todo o hospital, facili-
tando a comunicação entre pacien-
tes – enfermeiros já que as antigas 
encontravam-se com deficiência no 
funcionamento.

Novidades em equipamentos 
– Várias novidades chegaram à San-
ta Casa de Buritama após a participa-
ção da entidade na Feira Hospitalar 
Internacional 05/10, visando à me-
lhoria no atendimento aos pacientes:  

Bolsa de Gel – Utilizadas para 
pacientes acamados, com objetivo de 
evitar escaras (feridas) no corpo dos 
pacientes.

Torpedo – Conhecido como 
o carrinho para carregar os cilindros, 
antes colocados diretamente no chão

Colchão Caixa de Ovo – Usa-
se para pacientes acamados e com 
difícil locomoção

Medidor de Ar –Comprimi-
do – A equipe de enfermagem agora 
conta com aparelho para administrar 
exatamente quanto o oxigênio deve 

ser postado em uma inalação, antes 
não existia esse medidor.

Sistema Bate-Macas – Para 
evitar danos contra as paredes pro-
venientes das batidas de macas e 
outros objetos podendo causar pos-
síveis lesões nos pacientes a Santa 
Casa instalou o sistema de bate-ma-
cas.

Digitalização de Documentos 
– Todos os documentos dos seto-
res de Contabilidade, Faturamento, 
Financeiro e Recursos Humanos a 
partir de 2000 a 2009 foram digita-
lizados visando redução do espaço 
físico gasto com o armazenamento 
destes  papeis e uma acessibilidade 
mais fácil.

Sistema de Dispenser de Al-
cool em Gel - A Santa Casa implanta 
sistema de Dispenser de Álcool em 
Gel para higienização das mãos de 
funcionários, pacientes, acompa-
nhantes e visitantes do hospital, com 
o objetivo de prevenir qualquer tipo 
de contaminação nas dependências 
do hospital.

Realizações

Doação - O hospital Albert 
Einsten de São Paulo doou em 
05/2009 5 macas, 2 camas, 1 incu-
badora, 1 aparelho de eletrocardio-
grama, 1 monitor cardíaco, 2 cardio 

Bandeijas térmicas

Ala de Enfermagem ganha
novos uniformes

Visitantes utilizam Dispenser 
de Álcool em Gel para higienização 

Kit higiene

Kit amamentação

2ª Festa de Confraternização
Final de Ano 2010

Pediatria - Antes

Pediatria - Depois



- versores, 1 bomba de infusão, 1 oxi-
metro de pulso  e mais 20 dispensa-
dores de sabonete liquido, o progra-
ma de doação equivalente a mais de 

R$ 32mil faz parte do Instituto Israeli-
ta de Responsabilidade Social.

Reforma Pediatria – Grupo de 
Jovens de Buritama da Igreja Batista 
Renovada reformou toda a Pediatria 
do hospital, a iniciativa surgiu após o 
contato dos jovens com a realidade 
da entidade que se encontra em fase 
de Reestruturação através do PROJE-
TO FUTURO, e se sensibilizarem com 
os esforços da Nova Diretoria busca-
ram uma forma de tentar ajudar tanto 
a instituição, como todos que dela se 
beneficiam. 

Arrecadação de Alimentos 
– A campanha que acontece desde 
07/2009 nos supermercados da ci-
dade no qual os voluntários da Santa 
Casa ficam posicionados estrategica-
mente em frente aos estabelecimen-
tos recebendo doações em alimentos 
da população, esses alimentos são 
utilizados no preparo das refeições 
dos pacientes da entidade, até hoje 
foram 10 campanhas realizadas 
arrecadando um valor total de R$ 
19.252,98 em alimentos.

Doação Volkswagen – A em-
presa automobilística concedeu des-
conto para a Santa Casa de Buritama 
na compra do carro utilizado como 
prêmio da Rifa sorteada em prol a 
instituição.

Emendas
Parlamentares 

Várias emendas de Deputa-
dos Estaduais e Federais ajudaram e 
ajudam a Santa Casa de Misericórdia 
mudar o sistema de infraestrutura 
e atendimento, hoje podemos dizer 
que a Humanização, o Respeito, o 
Atendimento Digno e a Capacitação 
dos Funcionários são prioridades em 
nossa instituição por meio da implan-
tação do PROJETO FUTURO e ajuda 
dos nossos parceiros:

Confira na lista abaixo os De-
putados Estaduais e Federais que são 
parceiros da Santa Casa de Buritama:

Julio Semeghini – Deputado 
Federal, partido PSDB disponibilizou 
a emenda no valor de R$100 mil – 
Mesa Cirúrgica e Raio X a outra emen-
da no valor de R$150 mil – Equipa-
mentos Hospitalares

Arnaldo Jardim – Deputado 
Federal, do partido PPS disponibilizou 
a emenda no valor de R$ 120 mil des-
tinada à compra do Mamógrafo

Jairo Paes de Lira – Deputa-
do Federal, partido PTC disponibilizou 
a emenda no valor de R$ 100 mil 
para a compra de um aparelho novo 
de Ultrasom. 

Michel Temer - Deputado 
Federal, partido PMDB disponibilizou 
emenda no valor de R$ 100 mil reais 
destinada à compra de materiais mé-
dicos hospitalares 

Mendes Thame – Deputado 
Federal, partido PSDB R$ 100 mil dis-
ponibilizou a emenda para a compra 
de equipamentos para o Berçário e 
Centro Cirúrgico. 

Roque Barbieri - Deputado 
Estadual, partido PTB disponibilizou 
a emenda no valor de R$ 330 mil – 
destinado as Reformas:  Ala 2, Pronto 
Socorro, Sala de Nebulização, Sala de 
Urgência e Emergência, Sala de Medi-
cação, Sala de Observação, Corredor 
de Acesso as Alas 1 e 2, Raio-X e am-
pliação da Lavanderia, Dispensário 
de Medicamentos, Esterilização.

Fausto Figueira – Deputado 
Estadual, partido PT disponibilizou 
emenda no valor de R$50 mil reais 
utilizados para a compra de Equipa-

mentos de Informática
Milton Flávio – Deputado 

Estadual, partido PSDB R$ 50 mil 
– Custeio com a Compra de Medica-
mentos, Materiais e Pagamento de 
Funcionários.

Antonio Mentor – Deputado 
Estadual, partido PT, verba no va-
lor de R$100 mil reais destinado ao 
custeio: pagamento de funcionários 
compra de equipamentos e matérias 
hospitalares.

Campanhas
Institucionais

Nota Fiscal Paulista - Desde 
agosto de 2009 a Santa Casa de Bu-
ritama faz parte das entidades bene-
ficiadas pela Nota Fiscal Paulista por 
meio da campanha “Doe para salvar 
vidas” O programa nota fiscal Paulis-
ta devolve 30% do ICMS efetivamen-
te recolhido pelo estabelecimento a 
seus consumidores, como forma de 
incentivo para que os cidadãos que 
adquiram mercadorias exijam do es-
tabelecimento comercial o documen-
to fiscal.

No ano de 2010 a Santa 
Casa de Buritama arrecadou 16 mil 
reais em Cupons Fiscais. De 07/09 
à 01/11 foram cadastrados 44.096 
cupons ficais, com retorno calculado 
de ICMS no valor de R$16.321,44 
reais.

Capacitação

Nestes dois anos a Santa 
Casa vem investindo fortemente na 
capacitação de seus funcionários. 
Profissionalizar é trabalhar de modo 
a fazer o melhor possível para o hos-
pital sempre com transparência nos 
atos praticados.

Somente em 2010 foram 
oferecidos 750 horas de capacitação 
como Educação Continuada, Educa-
sus, Audihosp , Treinamentos, Feiras, 
Congressos, Semana da Enfermagem 
e visitas  a outras entidades.

Aulas de Informática – Os 
funcionários de todos os setores da 
Santa Casa estão recebendo aulas de 
Informática de segunda à sexta, no 
período da tarde e noite, nas depen-
dências do hospital com o monitora-
mento de um Técnico de Informática.

Educasus – O projeto Educa-
sus foi desenvolvido pela federação 
das Santas Casas e Hospitais Be-
neficentes do Estado de São Paulo 
(FEHOSP), em parceria com a Secre-
taria de Estado da Saúde de São Pau-
lo (SES) Hughes e Grupo Tasei. O pro-
jeto de educação a distância para os 
profissionais da Saúde tem o objetivo 
de capacitar e aprimorar os conheci-
mentos de médicos, enfermeiros e da 

Ala administrativa das Santas Casas 
por meio cursos de aprimoramento e 
palestras via satélite.

Curso de Reciclagem - As 
funcionárias do setor de limpeza pas-
saram por  curso de reciclagem para 
manusear os novos equipamentos 
conquistados por emendas parla-

mentares, ao todos R$ 2.580,00 re-
ais gastos entre produtos e encera-
deiras.

Educação Continuada – A 
Santa Casa de Misericórdia junta-
mente com os profissionais de enfer-
magem oferecem aos enfermeiros, 
técnicos e auxiliares de enfermagem 
treinamentos e capacitação sobre 
diversos assuntos relacionados ao 
dia-a-dia da Enfermaria do hospital. 
Devido ao sucesso do projeto os trei-
namentos se estenderam para diver-
sas áreas de trabalho da entidade.

Funcionárias participam de Feira 
Internacional de Enfermagem 

Aulas de Informática

Campanha de Arrecadação
de Alimentos

Emenda Parlamentar
Incubadora de Transporte

Emenda Parlamentar – Autoclave

Vereadores Mirins digitando Notas 
Fiscais Paulista



Provedor participa do anúncio do Pró-Santa Casa
programa

No último dia 14/03 segun-
da-feira, o provedor da Santa Casa de 
Misericórdia São Francisco, Renato 
Rodrigues Pimentel Leite esteve pre-
sente no anúncio da liberação de 94 
milhões para 121 hospitais do estado 
feitos pelo governador Geraldo Alck-
min. 

O repasse é destinado ao Pro-
grama Pró- Santa Casa, com objetivo 
de amenizar os efeitos da crise finan-
ceira das instituições que prestam 
serviços ao SUS – Sistema Único de 
Saúde. Segundo a CMB - Confedera-
ção das Misericórdias do Brasil, atu-
almente, as Santas Casas funcionam 
com um déficit operacional de R$ 4 
bilhões por ano.

O anúncio aconteceu na San-
ta Casa de Misericórdia de São Paulo, 
e contou com a presença do Secretá-
rio de Estado de Saúde Dr. Giovanni 
Guido Cerri, do presidente da Fehosp 
(Federação das Santas Casas do Es-
tado de SP) e da CMB Dr. José Reinal-
do Nogueira de Oliveira Junior.

Em conversa com o Governa-
dor Renato Leite entregou o Boletim 
Informativo, Edição nº 8. “Fizemos o 
convite para o Governador conhecer 
a cidade e o trabalho de reestrutura-
ção do hospital que estamos desen-
volvendo através do PROJETO FUTU-
RO. Ele aceitou, agora falta apenas 
marcar a data da visita” finalizou o 
provedor.

O anúncio aconteceu em São Paulo,  com a presença do Secretário de Saúde Dr. Giovanni Guido Cerri

Provedor Renato Leite convida Governador para conhecer Santa Casa de Buritama

doação

Fundo Social de Buritama doa 
roupas de cama à Santa Casa 
O provedor da Santa Casa 

de Buritama, Renato Leite e o futuro 
provedor Sebastião Cintra receberam 
nesta terça-feira, 29/03 das mãos da 
presidente do Fundo Social de Solida-
riedade de Buritama, Sra. Alair de Al-
meida Teixeira, a doação de 33 pares 
de jogos de lençóis. Cada par de jogo 
é constituído por 2 fronhas, 2 forros 
e 4 lençóis.

Os donativos fazem parte do 
Programa “Lençol Amigo” da FUSSE-
ESP - Fundo Social de Solidariedade 
do Estado de São Paulo comandado 
pela Sra. Lu Alckmin, esposa do go-
vernador Geraldo Alckmin.

A Santa Casa de Misericórdia 
agradece o empenho e dedicação da 
Sra. Alair Teixeira, esposa do Prefeito 
Izair Teixeira, que enviou solicitação 
especial para que nosso hospital pu-
desse receber  as doações do progra-
ma “Lençol Amigo”

“Graças à ajuda como essas 
e de todos os nossos parceiros de 
hoje e sempre que o PROJETO FUTU-
RO esta mudando o sistema hospita-
lar da Santa Casa, ainda falta muito 
a fazer, mas contamos com apoio de 
toda a população, nessa nova etapa 
que vem chegando com a Chapa Pro-
jeto Futuro II”, finalizou Renato Leite.

Provedor Renato Leite, 1ª Dama Alair Teixeira e o futuro provedor Sebastião Cintra Regina Alvarenga,  o futuro provedor  Sebastião Angelo Cintra , Renato Leite e a 
Diretora da DRS Araçatuba Maria Ângela Zacour de Azevedo

visita

Diretora da DRS Araçatuba 
visita Santa Casa
Nesta última sexta-feira 

18/03, a Santa Casa de Buritama 
recebeu a visita da presidente do Co-
legiado de Gestão Regional da DRSII 
- Departamento Regional de Saúde 
de Araçatuba, Maria Ângela Canola 
Zacour de Azevedo.

Logo após a reunião entre 
Secretaria de Saúde e Santa Casa de 
Misericórdia a autoridade se deslo-
cou até as dependências do hospital 
para conferir as mudanças pela qual 
a entidade vem passando por meio 

do PROJETO FUTURO.
Conferiu todas as obras já 

acabadas e em andamento como 
Reforma das Enfermarias Masculina 
e Feminina, reforma Pronto-Socorro, 
Ala 2 de Pronto Atendimento, Centro 
Cirúrgico e a finalização da obras da 
Fase A além de outras.

A diretora ficou muito satisfei-
ta com tudo que conferiu e elogiou a 
atual administração do hospital pelo 
trabalho exemplar que vem desenvol-
vendo.



A Santa Casa de Misericórdia 
de Buritama convida todos a partici-
parem da Missa de Ação de Graças 
e Cerimônia de Posse, que será reali-
zada no dia 1º de Abril com início às 
19h, na Igreja da Matriz.

Logo após a missa, aconte-
ce a posse da Chapa Projeto Futuro 
II, que terá como provedor Sebastião 
Ângelo Cintra, local Anfiteatro Munici-
pal Elídio Rodrigues a partir das 20h.

“Embora reconheça as di-
ficuldades nós estamos confiantes 
no apoio de toda a diretoria, nossos 
colaboradores e todos os médicos 
para juntarmos força e continuarmos 
mantendo a Santa Casa de Buritama, 
um instrumento útil para toda a socie-
dade, principalmente a mais carente” 
comentou o futuro provedor Sebas-
tião Ângelo Cintra.

A nova diretoria dará continui-
dade ao planejamento do PROJETO 
FUTURO responsável pela inovação e 
reestruturação no sistema hospitalar 
da nossa cidade, voltado a melhorar 
o atendimento junto à pacientes do 
SUS, Afinal a Santa Casa é do Povo!

Chapa Projeto Futuro II

Provedor
Sebastião Ângelo Cintra

1° Vice-Provedor
Idelci Pompéia R. Zambão
2° Vice- Provedor
José Euzébio de Oliveira
1° Tesoureiro
Maria Ruth Costa Figueiredo
2° Tesoureiro
Joaquim Dias Salles Filho
3° Tesoureiro
José C. de O. Villanova Vidal
1° Secretário
Maria Lúcia de Moraes
2° Secretário
Rubens Aparecido Bosso
3° Secretário
Enide Trindade Dias
Diretor de Obra
Walter Jaime Simão Cunha 
Diretor de Ouvidoria
Vanderlei Severino Falquetti 
Diretor de Comunicação
Tarcísio Basso Barbosa 

Programação

19h - Missa de Ação de Graças
Local: Igreja Matriz
Endereço: Pça Dom Lafaiete Libano
20h – Cerimônia de Posse 
Local: Anfiteatro Municipal Elídio Ro-
drigues – Centro Cultural
Endereço: Praça Dom Lafaiate Liba-
no, 16

Nova diretoria da Santa 
Casa de Buritama toma 
posse no dia 1º de abril

projeto futuro ii

Santa Casa de Buritama - Nova diretoria

O que fazer pela 
Santa Casa?

editorial 2

 A história da Santa Casa de Misericórdia São Francisco se 
remonta há meio século de lutas, intempéries e muito trabalho , 
principalmente por parte de seus idealizadores, em destaque nos-
so Frei Marcelo que foi capaz de agregar esforços de muitos colabo-
radores da comunidade na construção de nossa Santa Casa.

Ficaram gravados na sua existência relevantes momentos 
de grandeza quando acolhe no seu seio nossos irmãos necessita-
dos em busca do atendimento hospitalar, ocasião em que só amor 
pelo ser humano pode amenizar a causa de seus sofrimentos.

Até aqui foram vencidos grandes obstáculos como também 
foram alcançados enormes sucessos fazendo mantê- la de pé e ga-
lhardamente prestando o trabalho a que se propôs na sua criação.

Hoje estamos vivendo e vencendo algumas turbulências, 
porém a fé em Deus e a esperança em poder contar com toda a 
população reforçam nossa confiança em melhores dias.

Finalmente, relembremos o inesquecível presidente Kenne-
dy plagiando sua celebre frase a todo povo americano e de conhe-
cimento publico perguntando:

“O que podemos fazer pela Santa Casa? ao invés de esperar 
o que a Santa Casa pode fazer por nós”.

Fraternalmente

Sebastião Ângelo Cintra

“O que podemos fazer pela Santa Casa?
ao invés de esperar o que a Santa Casa
pode fazer por nós”

Sebastião 
Ângelo Cintra 



 
 Demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios   

 BALANÇO PATRIMONIAL  
 Em reais  

         

ATIVO  nota explicativa  31/12/2010    31/12/2009 

         

Circulante          713.265                1.216.661  

Caixa e equivalentes de caixa  3        560.722                      77.543  

Contas a receber  4           83.108                1.397.757  

Provisão para devedores duvidosos                    ‐                    (316.000) 

Estoques  5           56.224                      17.130  

Outros créditos             13.211                      40.231  

Não Circulante       3.146.377                2.842.356  

Realizável a longo prazo  6           88.712                      30.156  

Imobilizado  7     3.057.665                2.795.160  

Intangível  8                    ‐                        17.040  

TOTAL DO ATIVO       3.859.642                4.059.017  

         

         

         

PASSIVO  nota explicativa  31/12/2010    31/12/2009 

         

Circulante       2.500.648                1.385.333  

Fornecedores  9        223.880                    204.300  

Empréstimos  10        107.614                      36.454  

Obrigações socias e trabalhistas  11        485.814                    525.258  

Obrigações tributárias  12        137.000                    199.152  

Serviços de terceiros          153.408                    304.278  

Contingências trabalhistas          734.056                      16.800  

Contingências civis             62.475                                 ‐  

Subvenções a realizar          402.000                                 ‐  

Outras obrigações             21.522                      30.511  

Parcelamentos tributários  13        172.879                      68.580  

Não Circulante       1.358.994                2.673.684  

Exigível a longo prazo  13        703.188                    947.439  

Patrimônio social          655.806                1.726.245  

TOTAL DO PASSIVO       3.859.642                4.059.017  

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 

 
 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIOS  
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 

(Em reais) 

 
1) A ENTIDADE 

 
A Santa Casa de Misericórdia São Francisco foi constituída em 21 de agosto de 1960.  
Sediada no município de Buritama, Estado de São Paulo é uma associação civil de di‐
reito  privado,  beneficente,  filantrópica  e  de  assistência  social  sem  fins  lucrativos, 
constituída por prazo indeterminado, para prestar assistência médica e hospitalar.   
 
Com reconhecimento de utilidade pública concedido pelas autoridades  federais, es‐
taduais e municipais, também está registrada no CNES n° 2079461 e no Conselho Na‐
cional  de  Assistência  Social  com  deferimento  em  2009  do  processo  n° 
71000.064240/2009‐27 e encaminhado para em 18 de março de 2010 para  cadas‐
tramento no Ministério da Saúde. 
 
A entidade não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, participações ou 
parcela de seu patrimônio social, sob nenhuma forma ou pretexto. A Administração 
está a cargo de uma Diretoria Executiva composta por 9 (nove) membros eleita pela 
Assembléia Geral especialmente convocada para esse fim.  O mandado dos membros 
da Diretoria Executiva é de dois anos e expira com a eleição e posse dos membros 
que a sucederão.   
 

2) RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 
 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a  Legislação Societária  (a  Lei n.º 11.638/07, 
promulgada em 28 de dezembro de 2.007 e a Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009 
que  modificam  e  introduzem  novos  dispositivos  à  Lei  n.º  6.404/76.),  os 
Pronunciamentos,  as  Orientações  e  as  Interpretações  emitidas  pelo  Comitê  de 
Pronunciamentos Contábeis ‐ CPC, e a legislação específica emanada pela através da 
Resolução nº 877/00 de 18/04/00, que aprovou a Norma NBC – T – 10.19 – relativo a 
Entidades Sem Finalidade de Lucros. 

As demonstrações financeiras referentes a 31 de dezembro de 2009, divulgada para 
fins de comparabilidade, foram reclassificadas, quando aplicável, para fins de melhor 
apresentação. 
 

 
DEMONSTRAÇÃO DOS DÉFICITS  

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E 2009 
Em reais 

     

  31/12/2010  31/12/2009 

     

Receitas de atividades assistenciais                8.733.193                        7.423.368  

     Receitas de pacientes SUS                2.341.482                        1.382.139  

     Receitas de pacientes Convênios                1.839.381                        1.157.007  

     Receitas de pacientes Particulares                   262.399                           221.180  

     Glosas                      (6.424)                         (211.728) 

     Subvenções, donativos e campanhas                4.239.485                        4.849.322  

     Financeiras                      56.870                              20.692  

     Recuperação de despesas                               ‐                                  4.756  

     

     

Despesas com atividades assistenciais                9.024.933                        7.757.362  

      Despesas com pessoal                2.054.365                        2.194.003  

      Despesas administrativas e gerais                   604.773                           350.084  

      Serviços prestados por terceiros                4.740.195                        3.429.460  

      Medicamentos e materiais                   806.492                        1.073.154  

      Financeiras                   182.099                           231.120  

      Impostos e taxas                      32.543                              37.667  

      Contingências trabalhistas                   527.916                                       ‐    

      Contingências civis                      14.766                                       ‐    

      Devedores duvidosos                               ‐                             286.442  

      Depreciações                      61.784                           155.432  

     

DÉFICIT DO EXERCÍCIO                  (291.740)                         (333.994) 

     

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

As principais práticas adotadas pela Santa Casa de Misericórdia de São Francisco são 
as seguintes: 
 
a) Contas  de  resultado:  São  reconhecidas  mensalmente  pelo  regime  contábil  de 
competência, exceto para as subvenções e doações que são reconhecidas pelo regi‐
me de caixa; 
 
b) Aplicações financeiras: São registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos aufe‐
ridos até a data do balanço e não superam o valor de mercado; 
 
c) Estoques: Os estoques de medicamentos e materiais hospitalares e de almoxarifa‐
do são controlados ao custo médio, que não supera o valor de mercado; 
 
d) Ativo  imobilizado: Os bens do  imobilizado  são  registrados e demonstrados pelo 
custo de aquisição, sendo contabilizadas as depreciações devidas ao uso e desgaste 
natural dos bens e as correções monetárias previstas em legislações anteriores; 
 
e) Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes: Registrados pelos valores 
realizáveis ou exigíveis, conhecidos e calculáveis, atualizados, quando aplicável, por 
taxas e índices previstos em contratos; 
 
f) Contribuição ao INSS e impostos: a Entidade é uma entidade filantrópica isenta do 
pagamento da  contribuição patronal ao  INSS  referente aos  salários pagos aos  seus 
empregados de acordo com a Lei nº. 8.212/91 artigos 22 e 23   e possui  imunidade 
tributária assegurada pela Constituição Federal desde 05/10/1988, artigo nº.150,  in‐
ciso VI, alínea C; 
 
g) Uso de estimativa: A preparação das demonstrações financeiras requer que a Ad‐
ministração efetue estimativas e adote premissas, no seu melhor  julgamento possí‐
vel, que podem afetar os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como 
os valores de receitas, custos e despesas.   Os valores efetivos podem ser diferentes 
daqueles estimados. 

 
 

3) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

Descrição  31/12/10  31/12/09 
Caixa  34.617  7.859 
Bancos conta movimentos  146.899  69.684 
Aplicações financeiras (fundos)  379.206  ‐ 

Total 560.722  77.543 

 



4) CONTAS A RECEBER 
 

Descrição  31/12/10  31/12/09 
Sistema Único de Saúde ‐ SUS  ‐  818.939 
Convênios  83.108  233.161 
Prefeitura de Buritama  ‐  316.000 
Outras contas a receber  ‐  29.657 

Total 83.108  1.397.757 
 
5) ESTOQUES 

 
Descrição  31/12/10  31/12/09 

Material de manutenção e limpeza  ‐  11.179 
Medicamentos e materiais médicos  56.224  5.951 

Total 56.224  17.130 
 

6) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Descrição  31/12/10  31/12/09 
Depósitos judiciais  ‐ civis  67.469  ‐ 
Depósitos judiciais – trabalhistas  21.243  10.201 
Juros a vencer  ‐  19.955 

Total 88.712  30.156 

7) IMOBILIZADO  
 
Demonstrado com base no custo original: 
    

Descrição  Depreciação  31/12/10    31/12/09 
Terreno  ‐  598.294    598.294

Imóveis  4%  1.881.676    1.497.436

Equipamentos médicos e aparelhos  10%  240.968    237.215

Móveis e utensílios  10%  298.882    166.853

Equipamentos hospitalares  10%  35.050    20.627

Veículos  20%  80.762    80.762

Equipamentos de informática  20%  161.016    79.435

Máquinas e equipamentos  10%  228.327    246.666

Equipamentos de segurança  10%  2.869    ‐

Reformas  ‐  2.273    278.540

Total do imobilizado   3.530.117    3.205.828
( ‐ ) Depreciação Acumulada   472.452    410.668
Total do imobilizado líquido   3.057.665    2.795.160

 
A meta da Administração é que em 2011 seja efetuado  inventário de todos os bens 
do  imobilizado,  com  aplicação  de  placa  de  identificação,  e  inclusão  no  sistema  de 
controle patrimonial da Entidade, onde será registrado o cálculo de depreciação rela‐

13)  PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 
 
Em parcelamentos tributários estão registrados no Circulante os montantes com pre‐
visão de pagamento durante o exercício de 2011 (R$ 172.879) e no Exigível a Longo 
Prazo (R$ 703.188) os montantes a recolher após esse período. São 18 parcelamentos 
que tem entre 05 e 202 parcelas remanescentes. 
 
 

14) CONTINGÊNCIAS LEGAIS 
 
A Administração da Santa Casa de Misericórdia de São Francisco constituiu provisão 
para  contingências no montante  julgado necessário, de acordo  com a avaliação de 
risco elaborada pela assessoria jurídica na data do balanço, nos diversos processos de 
natureza trabalhista, cível e fiscal que a Entidade figura como ré.  A entidade conso‐
ante NBC T 19.7 só contabiliza a perdas prováveis. 
 
 

15) CONCESSÕES DE GRATUIDADES 
 
Foram concedidas com observância acima do limite mínimo fixado pela Lei 12101/09 
no artigo 4°  inciso  II  conforme demonstrativo  comparativo extra  contábil,  indicado 
abaixo: 
 
 
Demonstrativo de Gratuidades e Beneficências 
 

    2010    2009   

Pacientes Internos    nº de atendimentos  %  nº de atendimentos  % 

Sistema Único de Saúde    939  75,54  1.103  79,47 

Convênios e particulares    304  24,46  285  20,53 

subtotal    1.243  100,00  1.388  100,00 

           

Pacientes Externos           

Sistema Único de Saúde    112.932  91,08  73.853  90,49 

Convênios e particulares    11.060  8,92  7.765  9,51 

subtotal    123.992  100,00  81.618  100,00 

total    125.235    83.006   

 
 
 

tivo aos mesmos e a necessidade de provisão do valor recuperável dos bens imobili‐
zado visando à consistência e melhorias no setor patrimonial. 
 
 

8) INTANGÍVEL 
 
O  Intangível com saldo de R$ 17.040 é remanescente de exercícios anteriores, com‐
posto pelo custo de aquisição de softwares, foi amortizado no exercício de 2010. 
 
 

9) FORNECEDORES 
 
Apropriados pelo efetivo recebimento de bens, materiais ou serviços. 
 
 

10)  EMPRÉSTIMOS 
 

 
Descrição  31/12/10    31/12/09 

Bicbanco (18 parcelas – juros 2,10% e 1,9% a.m.)  ‐    36.454 
Bicbanco (3 parcelas – juros 1,90% a.m.)  11.347    ‐ 
Bicbanco (3 parcelas – juros 1,70% a.m.)  96.264    ‐ 
Banco Santander (saldo devedor)  3    ‐ 

Total 107.614    36.454 

 
 

11)  OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS  
 

Descrição  31/12/10    31/12/09 
Salários a pagar  59.752    ‐ 
INSS a recolher  236.181    254.304 
FGTS a recolher  9.351    8.079 
Provisão de férias  176.586    255.834 
Outras   3.944    7.041 

Total 485.814    525.258 

 
 

12)  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 
 

Descrição  31/12/10    31/12/09 
IRRF a recolher  41.897    58.810 
PIS a recolher  1.497    1.701 
PIS, COFINS e CSLL retidos a recolher  93.606    136.297 
Outras  ‐    2.344 

Total 137.000    199.152 

16) ISENÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS 
 
Em atendimento ao parágrafo segundo do artigo 11 da Lei 12101/09, são demonstra‐
das a  seguir, os valores  relativos a  isenções previdenciárias,  como  se devido  fosse, 
gozadas durante os exercícios de 2010 e de 2009: 
 

  R$     

Descrição  31/12/09    31/12/09 

Ordenados e salários  1.557.882    1.753.418
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção 
(27,80 % em 2010 e 28,80% em 2009)  433.091    504.984

     

Prestadores de serviços pessoas físicas  292.535    167.885
Total devido caso a entidade não gozasse de isenção 
(20%)  58.507    33.577

   

Total devido caso a entidade não gozasse de isenção  466.668    538.561
 

 
17) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 

 
São a ajustes em receitas e despesas que nos exercícios anteriores não foram corre‐
tamente contabilizadas. Durante os ajustes efetuados estão resumidos abaixo: 
 

evento  R$ 

Receitas registradas a maior   1.016.462,81  

 Contingências trabalhistas  207.674,64  

 Contingências civis    47.709,30  

 Honorários médicos e insumos a maior   ( 194.045,75)  

 Provisão de férias a maior   (253.878,66)  

 Móveis e utensílios registrados como despesas  ( 37.496,30)  

 Encargos financeiros a maior   ( 2.576,29)  

 Contas a receber a maior   ( 5.151,13)  

total  778.698,62  
 

18) COBERTURA DE SEGUROS 
 
A Entidade não mantém cobertura de seguros para os seus bens móveis, veículos e 
imóveis para cobrir eventuais sinistros. 
 
 

19) PATRIMÔNIO SOCIAL 
 
Representa o patrimônio inicial da Santa Casa de Misericórdia São Francisco acresci‐
do dos Superávits ou diminuído dos Déficits e ajustes apurados anualmente desde a 
data de sua constituição. O resultado apurado em cada exercício, consoante previsão 
estatutária, é incorporado ao Patrimônio Social após a aprovação da Assembléia Ge‐
ral. 
 

20) OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades 
competentes, durante prazos prescricionais de acordo legislação aplicável em vigor. 
 
 

x x x x x x x x x x 



Obras da Fase A estão a todo vapor 
projeto futuro ii

Dentre os vários pontos do 
PROJETO FUTURO consiste a reestru-
turação da infra-estrutura hospitalar 
da Santa Casa de Buritama.

Em seu planejamento as 
obras civis projetadas deverão ser 

realizadas em 9 Etapas, denominada 
de fases, hoje vivenciamos a Fase A.

A obra em andamento dessa 
fase que é um convênio entre Gover-
no do Estado de São Paulo e Santa 
Casa com valor total de R$300 mil 

reais destinados a reforma da Ala 2 já 
finalizada e construção do prédio que 
abrigará a lavanderia, esterilização e 
dispensário de medicamentos.

Com prazo para encerramen-
to previsto no mês de junho no mo-

mento a construção esta na etapa de 
lajeamento e brevemente será feita a 
cobertura, tubulação e encanamen-
tos.

Obra em andamento do Prédio que abrigará a Lavanderia,
Esterilização e Dispensário de Medicamentos 30/03/2011Início da construção da Fase A do Projeto Futuro - 25/11/2010

Equipe da Santa Casa participa de campeonato em Votuporanga 
O time da Santa Casa de Bu-

ritama, São Francisco Futebol Clube 
participou no dia 26/03 sábado na 
cidade de Votuporanga do 1º Torneio 
de Futebol Society entre Hospitais Fi-
lantrópicos do Estado de São Paulo 
Associados à FEHOSP.

Participaram do campeonato 
masculino seis equipes de hospitais 

da região: Buritama, Jales, Novo Ho-
rizonte, Santa Fé do Sul, Valparaiso e 
Votuporanga. Logo em seu primeiro 
jogo a equipe de Buritama não con-
tou com muita sorte, enfrentou o time 
que seria o vencedor do campeonato. 

A Santa Casa de Jales mere-
cidamente ficou com o título de cam-
peã, em segundo lugar Votuporanga 

e em terceiro Santa Fé do Sul. Esse 
foi o primeiro de muitos campeonatos 
que o São Francisco Futebol Clube irá 
disputar. “Claro que estamos cientes 
das nossas dificuldades como um 
time recém formado, o nosso intuito é 
além da vitoria nos campeonatos for-
mar um time para representar a San-
ta Casa nos eventos esportivos que 

são sempre frequentes queremos in-
centivar a prática do esporte na vida 
dos nossos colaboradores, e todos os 
benefícios que ele proporciona tanto 
no aspecto físico e também como 
meio de integração e socialização en-
tre os atletas” finaliza a presidente do 
São Francisco Futebol Clube, Adriana 
Márcia Pinheiro de Oliveira Camargo.

futebol

 São Francisco Futebol Clube
1º Torneio de Futebol Society entre Hospitais Filantrópicos
do Estado de São Paulo Associados a FEHOSP



5ª Festa do Milho 
da Santa Casa
de Buritama 

festa do milho

Praticamente tudo que foi utilizado para
a realização do evento foi doado

Trabalho voluntário faz a diferença na Festa do Milho

População prestigiando a 5ª Festa do Milho

Depoimento Maria Lucia
de Moraes, Organizadora 
da 5ª Festa do Milho 

“A 5ª Festa do Milho, para 
mim foi um sucesso. Apesar da chuva 
incessante conseguimos arrecadar 
um valor que superou muito os outros 
anos. Tudo isto só foi possível com um 
planejamento, com a ajuda de muitos 
voluntários a quem agradeço de co-
ração em nome da Santa Casa São 
Francisco. Iniciamos com o plantio do 
milho, arrecadação de alimentos, do-

ações e patrocínios que aumentaram 
a nossa receita.

Ah! Sem contar o apoio da 
população de Buritama e região que 
prestigiou nossa festa as três noites. 
Salão lotado e tudo o que fizemos foi 
vendido.Tudo isto prova que todo o 
trabalho feito em equipe e com amor, 
com certeza terá um resultado final 
melhor. Obrigada povo de Lourdes, 
Brejo Alegre e Buritama que tanto 
doou para a Santa Casa. Isto prova 
que ela é do povo e com a ajuda do 
povo ela vai longe. 5ª Festa do Milho  da Santa Casa

Centenas de pessoas presti-
giaram a 5ª Festa do Milho que acon-
teceu junto ao carnaval nos dias 5 a 7 
de março, infelizmente a chuva obri-
gou a organização do evento cancelar 
um dia de festa e mudar o local para 
o Salão Paroquial localizado na Praça 
da Matriz.

Mas mesmo com a mudança 
do lugar forçando a redução das me-
sas disponíveis para a população de 
500 para 250, não atrapalhou a festa 
que foi um sucesso. 

Este ano a festa contou com 
dois grandes diferenciais que contri-

buíram ainda mais para o bom resul-
tado, a doação de praticamente tudo 
que foi utilizado para a realização do 
evento, e o planejamento prévio da 
mesma para obter melhor resultado, 
além da ajuda sempre muito valiosa 
dos voluntários que contribuem com 
mão-de-obra.

Todo o lucro que este ano foi 
o maior de todas as edições no valor 
de R$ 21 mil reais será revertido em 
prol da entidade para dar continuida-
de ao PROJETO FUTURO que vem re-
modelando todo o sistema de saúde 
da Santa Casa de Buritama.


