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CNPJ 24.729.097/0001-36 
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Site: www.santacasadelrei.com.br 
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Contexto Operacional – Relatório de Atividades - 2018 
 

A Santa Casa da Misericórdia de São João Del Rei, fundada em 1783, de propriedade da 
Irmandade de Nossa Senhora da Misericórdia de São João Del Rei, detentora do Certificado de 
Entidade Beneficente de Assistência Social, é uma associação de direito privado de fins não 
econômicos, que tem por fim a assistência à saúde e assistência social através da promoção da 
pessoa humana e para tanto envidará esforços no sentido de: I – manter serviço de 
ambulatório e pronto atendimento, enfermarias gerais e específicas, e apartamentos para 
atendimentos necessários ao Sistema Único de Saúde (SUS), convênios contratados e 
pagamentos. II – manter convênios com entidades públicas, autárquicas ou particulares para 
atendimento aos contribuintes. III – colaborar com as autoridades sanitárias nas campanhas 
oficiais de vacinação, de prevenção de doenças, de esclarecimento e divulgação de preceitos e 
normas de saúde pública. IV – colaborar com o máximo de seus recursos hospitalares em caso 
de catástrofes que atinja a comunidade local e as cidades vizinhas. V – celebrar convênios com 
instituições educacionais do setor de saúde. Conta ainda com uma Operadora do Plano de 
Saúde SASC – Santa Casa de Saúde Complementar. 
 
Diversificou sua abrangência na Assistência à Saúde nas diversas especialidades, sendo um 
centro de referência regional, respeitado e preparado para atender patologias de Média e Alta 
Complexidade, em franca expansão, traduzindo-se em excelência e tradição em saúde. 
 
Somos um hospital filantrópico e privado, que presta na parcela predominante de sua atuação 
- assistência médica hospitalar às pessoas mais carentes, salvando vidas, hoje com cobertura 
em várias especialidades médicas reconhecidas pela Associação Médica Brasileira (AMB), 
responsável pelo atendimento de no mínimo 60% do Sistema Único de Saúde (SUS). É o 
principal Hospital da Gerência Regional de Saúde de São João Del Rei-MG, sendo referência em 
várias especialidades médicas na Rede de Urgência e Emergência, tem um vasto Corpo Clínico 
com as especialidades de Cirurgia, Anestesia, Obstetrícia, Vascular Periférica, Radiologia, 
Neurologia, Neurocirurgia, Ortopedia Clínica, Oncologia, Pediatria, Cardiologia, Cirurgia 
Plástica, Hematologia, Cirurgia Dentista, Homeopata, Fisioterapia, Dermatologia, 
Endocrinologia, Oftalmologista, Urologia, Otorrinolaringologia, Infectologia, Reumatologista, 
Psiquiatra, Pneumologia, Mastologista, Coloproctologista e Gastroenterologia, para cerca de 
20 municípios da microrregião, com uma população aproximada de 250 mil habitantes, já as 
especialidades não existentes neste nosocômio referenciamos para a Santa Casa da 
Misericórdia de Belo Horizonte/MG. 
O Pronto Atendimento conta com médico clínico geral, além de Centro de Imagens e 
Laboratório 24h à disposição.  Possui 08 (oito) leitos, sendo um para pacientes críticos e sete 
de observação. Possui uma sala de espera, uma de triagem, uma de inalação, medicação, 
parada e procedimentos médicos; e um consultório médico. Conta com equipe médica, de 
enfermagem, funcionários administrativos e com suporte do Setor de Apoio. 
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Em nosso CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, dispomos de 158 leitos, 
sendo 20 de UTI (Adulto e Neonatal), destinados no mínimo a 60% dos usuários SUS. É 
referência regional para cerca de 20 municípios em Média e Alta Complexidade (UTI´s). 
 
Pacientes de todas as faixas etárias, oriundas de São João Del Rei (89.378 habitantes – IBGE - 
Estimativa 2015) e os demais 20 municípios da GRS de São de João Del Rei (perfazendo uma 
população de referência de cerca de 250 mil habitantes), especialmente usuários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), além de ter todos os leitos regulados pel SUS FÁCIL - Central de 
Regulação de Leitos e Serviços, para cerca 20 municípios da Gerência Regional de Saúde de São 
João Del Rei. 

 
Missão: 

“Oferecer prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade à população de São 

João Del Rei e região destacado pela resolutividade, qualidade e humanização do 

atendimento.” 

Visão: 

“Ser referência na prestação de serviços de saúde de média e alta complexidade nos próximos 

três anos e estar consolidada pela qualidade, humanismo, diversidade e competência do 

atendimento, consoantes com as expectativas do mercado” 

Valores: 

Competência. 

Humanismo. 

Resolutividade. 

Qualidade. 

Profissionalismo. 

Negócio: 

“Prestação de serviços de saúde” 

 

PRINCIPAIS REALIZAÇÕES EM 2018 

Aquisições dos seguintes equipamentos:  

01 Foco Cirúrgico de teto: 

Nosso Centro Cirúrgico foi aprimorado, o setor conta com um equipamento novo e 

modernizado no teto, ostentando sistema com qualidade absoluta de iluminação; isenção de 

sombras; filtragem de raios infravermelhos; e redução da radiação ultravioleta. Estamos 

falando sobre o Foco Cirúrgico, já instalado em nossas dependências.  

 

Com ele, médicos realizam intervenções com maior suporte e eficiência; enquanto nossos 

pacientes contam com ainda mais segurança e conforto. A aquisição dessa tecnologia é 

resultado do Convênio nº 835207/2016, junto ao Ministério da Saúde, a partir de indicação 

parlamentar do Deputado Estadual Domingos Sávio. 
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Aquisição de um Carrinho de Anestesia: 

Mais novidades para o Centro Cirúrgico da nossa Santa Casa. Além do Foco, que trouxe ainda 

mais tecnologia, conforto e segurança ao setor, nossa entidade conta agora com um novo 

Carrinho de Anestesia. O equipamento foi adquirido com recursos próprios de R$61 

mil. 
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Aquisições de 04 monitores: 

Na Santa Casa, a tecnologia é importante aliada naquilo que fazemos de melhor: cuidar. 
Exatamente por isso, nosso Centro Cirúrgico ganhou reforços com a instalação de quatro 
novos Monitores Multiparamétricos. Os equipamentos contam com sistema de alarmes visuais 
e sonoros, visualização de diferentes informações simultaneamente e programação completa.  
 
Para a aquisição deles, nossa entidade utilizou recursos próprios orçados em R$36 mil.  
 

 

Aquisições de 05 camas hospitalares infantil: 

Em 06/2018, adquirimos cinco camas hospitalares infantil, para nosso Setor de Pediatria, 

totalizando o investimento de R$ 13.000,00. A aquisição dessa tecnologia é resultado do 

Convênio nº 835207/2016, junto ao Ministério da Saúde, a partir de indicação parlamentar do 

Deputado Estadual Domingos Sávio. 
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Santa Casa cuida com todo amor e dedicação de grandinhos e baixinhos. Pensando nisso, 
nossa Pediatria passou a contar com cinco novos bercinhos hospitalares, garantindo ainda 
mais segurança e conforto aos pequenos, além de tranquilidade para quem os acompanha.  
 
Os itens chegaram à entidade como resultado do Convênio nº 835207/2016, celebrado junto 
ao Ministério da Saúde via indicação parlamentar do deputado Domingos Sávio.  
 

Implantação do Setor de Agência Transfusional: 

Em 09/2018, implantamos na Entidade uma Agência Transfusional, contando com o seguinte 

corpo funcional: 

04 Técnicos em Analises Clinicas 

01 Biomédico; 

01 Captador; 

01 Enfermeiro e  
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01 Médico Responsável Técnico. 

 

Semana da Enfermagem: 

Ocorreu no período de 07/05/2018 a 12/05/2018, na Entidade nossa Semana de Enfermagem, 

nossa equipe participa de agenda com aprimoramento profissional, discussões, análises 

práticas e muita interação, e no sábado houve a Santa Missa especial na Capela de Nossa 

Senhora das Dores. 

 

 

Inauguração da reforma do Setor de Recepção Principal: 

A maior entidade filantrópica do Campo das Vertentes ficou pronta para receber quem a 
procura com ainda mais carinho, atenção, conforto, praticidade e tecnologia. 
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Dia 11/06/2018, a Santa Casa da Misericórdia inaugurou sua nova sala de Recepção, um 
espaço totalmente reformado via convênio com o Ministério da Saúde. Os investimentos 
foram de aproximadamente R$99,5 mil. 
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Resolução 5952 SES – MG (Secretaria de Estadual de Saúde de Minas Gerais): 

A Santa Casa da Misericórdia foi uma das instituições beneficiadas pela Resolução nº 5.952, da 

Secretaria de Estado de Saúde. 

Por isso, conta agora com repasse de R$200 mil para custeio de ações e serviços na missão de 

acolher e salvar vidas. 

A inclusão da nossa entidade se deu graças à indicação do deputado estadual Cristiano Silveira. 

 

https://www.facebook.com/cristianosilveirapt/?fref=mentions
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A Portaria nº 2.991, do Ministério da Saúde, beneficiou nossa entidade e garantiu importantes 

recursos para custeio de nossas ações. A equipe da Santa Casa e toda a macrorregião atendida 

por ela agradecem: 

 

Uma portaria da Secretaria de Estado de Saúde (SES), emitida em maio, garantiu recursos 

importantes para nossa instituição. Assim, poderemos investir no que é essencial e continuar 

fazendo a diferença sempre. 

https://www.facebook.com/minsaude/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBRrfQ5DMN8MTtTDtg6UgECCYAGe6x71LB3TkNFFE4pPprGYYbsH39zA9uz4v15Se52zmqGD89DSj8uz6jW-_CyeW-pdHhn35tNjORoSPQa3WuBsHeGpa51SyJoiras4zNP0lSw9fOBscjt0w_WAr_l4sLN-9pncmy74KBL8qhBmzLpt2JMbdkxPkJ1X3ndq2kJSnw2bYr7lwTJAhNTe9OaNmvSJ72t5gAL3ssARWc5ZNQfrbp1dPtqdzRYxEr0bYSCSWlzv6hh6WZfuegTSt5di7xWFdj4n93rQRuQPbOflP0nZ0i-miH_cvWRau62ZdYYVsbLL94ekrDJQwqm1h7GVFQ6&__tn__=K-R
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Outros investimentos com Recursos Próprios da Entidade; 
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Em 05/10/2018, adquirimos uma secadora rotativa para nosso Setor de Lavanderia, 

totalizando o investimento de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais). 

 

 

Em 09/2018, equipamos nosso Centro Cirúrgico com diversos Instrumentais, totalizando R$ 

10.417,35 (Dez mil quatrocentos e dezessete reais); 
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Em 31/10/2018, adquirimos uma sonda para realizações de exames de Ultrasson, no valor de 

R$ 13.600,00 (Treze mil e seiscentos reais).

 

Em 12/2018, autorizamos aquisições novos Uniformes para nossos funcionários 

Administrativos, Enfermagem, Manutenção, Limpeza, Serviço de Nutrição e Dietética, 

totalizando aproximadamente R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 

Em 12/2018, adquirimos para nosso Centro de Imagens um aparelho de Ultrasson, com 

recursos próprios da Entidade, no valor total de R$ 79.000,00 (Setenta e nove mil reais). 

Adquirimos também uma impressora Zebra para implantação em nosso Setor de 

Portaria/Recepção de pulseiras personalizadas para nossos pacientes, a fim de garantirmos 

mais segurança aos nossos pacientes, sendo o investimento de R$ 1.399,00 (Hum mil trezentos 

e noventa e nove reais). 
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Em 12/2018, concretizamos aproximadamente 60% da pintura externa de toda Entidade: 

 

 

 

Cursos, Palestras e reciclagens 

Ocorreram em nosso Centro de Estudos, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo dentre 
outros locais, as seguintes palestras, cursos e reciclagens: 
 

1. Pôs Graduação em Assistência Obstétrica e Neonatal; 
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2. Palestras sobre Palivizumabe; 
3. Processamento de Produtos Especiais na Central de Material de Esterilização; 
4. Habilidades necessárias, Convívio entre pessoas, Risco de Infecção Hospitalar, Uso de 

EPI; 
5. Como minimizar os Riscos de Acidentes de Trabalho; 
6. Questões Jurídicas sobre uso de EPI; 
7. Treinamento   Introdutório aos novos colaboradores e estagiários; 
8. Isolamento e Precauções no uso de EPI’s; 
9. Uso Obrigatório do Crachá; 
10. Necessidades de Remanejamentos; 
11. Coleta de Resíduos; 
12. Limpeza dos Postos de Enfermagem; 
13. Uso consciente dos Produtos de Limpeza; 
14. Fluxo de dispensação dos Medicamentos de Tuberculose; 
15. Atendimento ao Paciente; 
16. Comportamento; 
17. Impressos e Evoluções; 
18. Palestras Telemedicina; 
19. Capacitação em Auditoria de Contas; 
20. Educação Continuada em Radioterapia; 
21. Feridas e Curativos para Enfermeiros; 
22. Novo Protocolo de Acidente com Material Biológico; 
23. Técnicas de Higienização das mãos; 
24. 5 momentos de higienização das mãos; 
25. Cuidados com a máscara n. 95 
26. Falta de Comprometimento (Horário de Saída e entrada, Adornos, Respeito entre 

colegas, Horário de Café manhã e tarde, Horário de Almoço); 
27. Faturamento em Oncologia; 
28. StrategicSourcing, Estoques e Compras; 
29. Ventilação Mecânica; 
30. Importância dos lançamentos, prescrições e evolução nas contas medicas com 

finalidade de cobrar e faturar corretamente, parte médica e hospitalar; 
31. Colaboração entre colegas de trabalho; 
32. NR 32 – Gerenciamento de Resíduos 
33. Metas da empresa; 
34. Segregação de Resíduos; 
35. Auditoria em contas medicas; 
36. Mudança Comportamental; 
37. Organização e Limpeza; 
38. Cuidados da Enfermagem em terapia nutricional; 
39. Fichas de Notificações; 
40. Núcleo de Segurança do Paciente; 
41. Faturamento para Agência Transfusional; 
42. 27º Congresso FEHOSP; 
43. 28º Congresso Nacional das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos; 
44. Captação de Recursos; 
45. Auditoria e a importância das anotações de Enfermagem; 
46. Cuidados para o Controle de Infecção hospitalar; 
47. Noções do Núcleo de Segurança do Paciente; 
48. Cuidados com pacientes com terapia quimioterápica; 
49. Acolhimento, humanização, trabalho em equipe e ética; 
50. Instrumentação Cirúrgica; 
51. Congresso Nacional de Nutrição Enteral; 
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52. Curso sobre SICONV; 
53. Introdução a gestão de custos e resultados; 
54. Rotinas e Procedimentos do Setor de Lavanderia; 
55. Rotinas e Procedimentos do Setor de SND; 
56. Treinamento sobre sistema Operacional de Autoclaves e realização de manutenção 

Corretiva nas mangueiras e conectores de Ar; 
57. Em parceria com Fundação Hemominas funcionamento e faturamento para Agência 

Transfusional”; 
58. Utilização de Virkon para Desinfecção Terminal; 
59. Capacitação para Secretarias e Atendentes; 
60. Competências do enfermeiro do Bloco Cirúrgico e CME; 
61. Treinamento de Dieta via oral e enteral; 
62.  Conhecendo as normas e rotinas da Instituição; 
63.  Comprometimento; 
64. Redução de tempo de desinfecção e redução do risco de infecção; 
65. Atuação com competência, agilidade, ética, respeito e segurança; 
66. Dispensação e digitações das prescrições do setor de Farmácia; 
67. Auditoria de Contas e normas de procedimentos; 
68. Normas e rotinas de acompanhamento Tanque de Oxigênio; 
69.  Assistência de Enfermagem ao Portador de Traqueostomia; 
70. O ambiente da UTI NEO e o cérebro do prematuro; 
71. O pulmão do prematuro; 
72. Aplicações de boas práticas; 
73. Conhecendo e distribuindo corretamente as dietas; 
74. Rotinas do setor de SND; 
75. Protocolos de acidentes de trabalho; 
76. Bactérias multirresistentes “Um perigo constante”; 
77. Treinamento Introdutório no setor de lavanderia; 
78. Orientações e rotinas do Centro de Imagens; 
79. Organização e limpeza de matérias; 
80. Acesso restrito aos funcionários do setor; 
81. Contaminação cruzada; 
82. Pessoas com deficiência; 
83. Aleitamento Materno; 
84. Capacitação periódica no setor de CME; 
85. Descarte de material explantado; 
86. NR 32, Atos inseguros, manuseio de matérias perfuro cortante, descarte e POP; 
87. Planejamento de projetos para 2019; 
88. Assistência de enfermagem a pacientes neurocríticos; 

 
 
Radioterapia 

Iníciodos atendimentos Radioterapia noCentro de Tratamento Oncológico (CTO), que recebeu 

o nome de Dom Célio de Oliveira Goulart. 

Graças à sua solidariedade, à mobilização de instituições locais e ao apoio de representantes 
políticos, pacientes oncológicos da macrorregião vão contar com Radioterapia gratuita perto 
de casa. 

Isso mesmo: por agora, nossa instituição investirá recursos próprios para arcar com as 
despesas nas atividades do CTO. 

Um marco histórico de cidadania, qualidade de vida e força na batalha contra o câncer. 
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Deixamos, então, nosso imenso agradecimento a cada um que cooperou conosco na aquisição 
do Acelerador Linear e do aparelho de Braquiterapia. Agora, precisamos de torcida, incentivo e 
apoio público em prol de nossos intentos junto ao Sistema Único de Saúde. Temos certeza de 
que, mais uma vez, alcançaremos juntos essa meta. 

 
 
Em 08/2018, conseguimos junto ao Ministério da Saúde o Credenciamento do Serviço de 
Radioterapia pelo SUS. 
 
PRONON - Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica –2018 
 
Recebemos autorização para utilização dos recursos do PRONON 2017, para aquisição de um 
Tomógrafo e um aparelho de Gama Probe. 
 
Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SIPAT - 2018 
 
Cerca de 394 pessoas passaram pela maratona de eventos do SIPAT na Santa Casa entre 
22/10/2018 à 26/10/2018. Durante o evento sete profissionais se revezaram na apresentação 
de temas voltados à prevenção de acidentes e ao bem-estar do quadro de colaboradores. Para 
isso foram abordadas pautas envolvendo desde ações protetivas internas a Medicina e 
Segurança do trabalho, com os seguintes palestrantes: 
 
Dia 22 - Sra. Thaise de Castro Arruda - Tema: Depressão 
Dia 23 - Dr. Rubens Farnese Filho - Tema: Alcoolismo  
Dia 24 - Dra. Janaína Teixeira Nunes - Tema: HIV/DST 
Dia 25 - Professor Dr. José Maurício de Carvalho - Tema: Ética no Trabalho  
Dia 26 - Dr. Carlos Antônio Neves Teixeira - Tema: Como evitar acidentes no Trabalho 
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- No ano passado atualizamos em tempo real o Facebook. Com informações relevantes do 
setor de saúde, lembretes de ações preventivas e, demonstrações de carinho em homenagens 
postadas por ali. Vale lembrar que também através da fanpage, no endereço 
www.facebook.com/santacasasjdr, é possível falar conosco via chat, esclarecer dúvidas.  
 
 
Ouvidoria 
 
A Santa Casa da Misericórdia manteve seus canais de comunicação com o público. Além de 
interação direta através de redes sócias com chat responsivo e retorno quase imediato, a 
instituição conta com dois sistemas de Ouvidoria na internet. 
O primeiro, abrangendo toda a entidade, pode ser acessado no através do link 
www.santacasadelrei.com.br/fale-conosco/. Outro é voltado exclusivamente ao plano de 
saúde da Santa Casa da Misericórdia, SASC, atendendo aos preceitos da Agência Nacional de 
Saúde (ANS) e pode ser acessado no www.santacasadelrei.com.br/SASC. 
Em ambas as plataformas o internauta pode fazer tecer elogios, fazer sugestões, se informar 
sobre doações e apontar toda e qualquer reclamação para que tomemos as medidas 
necessárias e possamos, ainda, aperfeiçoar nosso trabalho.    
 
Principais Atividades do Programa deHumanização:  
 
Quem Canta Seus Males Espanta 
Há mais de 12 anos, na Santa Casa, as quintas-feiras são dias oficiais de música e empatia. 
Nessas datas, durante a tarde, o silêncio dos corredores nas alas de internação é substituído 
pela harmonia de violões, sanfonas, pandeiros, meias-luas, cabacinhas e até chique-chiquesdo 
grupo Quem Canta Seus Males Espanta. 
Formado por 13 voluntários, o coral visita todos os leitos transformando obras do cancioneiro 
popular em um milagroso e verdadeiro remedinho não só para os pacientes da Santa Casa, 
mas para os próprios colaboradores que se desdobram em cuidados ali. A iniciativa foi 
idealizada pelo Grupo de trabalho da Humanização. 
 
Grupo Doutores... Por Um Triz 
Borboletinhas no Estômago e Crises Incontroláveis de Risos são efeitos colaterais das injeções 
de amor que o grupo Doutores... Por Um Triz aplica quinzenalmente nos pacientes internados 
na Santa Casa. A equipe formada por 15 voluntários é resultado de projeto de extensão da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ) implantado ainda em 2001, em parceria com 
Grupo de Humanização. 
Nela, o grupo leva mais bom humor, esperança e carinho aos pacientes internados na maior 
instituição filantrópica do Campo das Vertentes. E provam que sim, o amor é contagiante. 
Contato através do email: doutoresporumtriz@gmail.com. 
 
Festejar 
 
Uma vez a cada dois meses os colaboradores da Santa Casa se reúnem para celebrar parcerias, 
novos dias, persistência, saúde vida. Nesses momentos a instituição homenageia todos os 
aniversariantes do período com muitos abraços, palavras de carinho, “Parabéns pra você” e, 
claro, quitutes. 
 
Em 2018 as confraternizações do Festejar ocorreram em: 
 

31/01/2018 – dezembro e janeiro 

27/03/2018 – fevereiro e março 

http://www.facebook.com/santacasasjdr
http://www.santacasadelrei.com.br/fale-conosco/
http://www.santacasadelrei.com.br/SASC
mailto:doutoresporumtriz@gmail.com
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29/05/2018 – abril e maio (devido ao feriado dia 31/05/18) 

26/07 /2018 – Junho e Julho 

27/09/2018 – agosto e setembro 

29/11/2018 – outubro e novembro 

 
Capela de Nossa Senhora das Dores 
 
E as festividades em nossa Capela de Nossa Senhora das Dores, continuam, tudo bem especial, 

para a Santa Casa: em 2018, a maior instituição filantrópica do Campo das Vertentes integrou 

com resgate de tradição as celebrações da Semana Santa. 

Isso porque, no ano em que a Capela de Nossa Senhora das Dores celebra centenário, a 
chamada Procissão de Endoenças voltou a acontecer. Registrado em São João pela última vez 
em 1870, o cortejo lembra o julgamento e a prisão de Jesus Cristo. Nas ruas da cidade, apenas 
tochas iluminam a passagem dos fiéis. Detalhes podem ser conhecidos 
aqui: http://diocesedesaojoaodelrei.com.br/tradicao-crista-o-reg…/ 

 

 

 

http://diocesedesaojoaodelrei.com.br/tradicao-crista-o-regate-do-fogareu/
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Parceria com o Município de São João Del rei 
 
Outra boa notícia, veio da Câmara Municipal de São João Del rei, onde foi a continuidade da 
subvenção mensal de R$30 mil (trinta mil reais) à nossa Santa Casa. A bancada de vereadores 
local aprovou projeto que devolve recursos do Legislativo à Prefeitura. Ela, por sua vez, fará 
repasses ao setor da Saúde em São João.  
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Este relatório visa atender a Resolução Normativa 322, de 27 de março de 2013 e dispõe os 
seguintes pontos:  
 
a) Política de Destinação de Lucros/Superávits/Sobras:  
Os eventuais resultados positivos da entidade(superávit) serão aplicados integralmente na 
manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais, no território nacional. 
 
b) Negócios sociais e principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na 
“performance” da sociedade/entidade e/ou no resultado do exercício:  
 
A Santa Casa obteve um Superávit Líquido no exercício findo 31 de dezembro de 2018, no 
valor de R$ 1.536.266,67 (Um milhão quinhentos e trinta e seis mil ,duzentos e sessenta e seis 
reais  e sessenta e sete centavos), referente à Apuração do Superávit do Período, com a 
adoção do regime de competência para o registro contábil das operações. 
 
 
c) Reorganizações societárias e/ou alterações de controle direto ou indireto:  
 
A Atual Diretoria empossada em 04/08/2018, tendo como membros: Dr. Carlos Antônio Neves 
Teixeira, Provedor, Dr. Rubens Farnese Filho, Vice-Provedor, Dr. João Heber Martins da Costa, 
1º Tesoureiro, Dr. Almir Mendonça de Almeida, 2º. Tesoureiro, Dra. Terezinha Sutana 
Cerqueira, 1ª. Secretaria, Dra. Maria Celina Viegas Rangel, 2ª Secretaria. 
 
d) Perspectivas e planos da administração para o(s) exercício(s) seguinte(s):  
 
Foram traçadas as seguintes metas para 2019 (algumas já implementadas ou em andamento): 
 
- PRONON - Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica –2019; 

- Credenciamento da Instituição em Gestante de Alto Risco; 
- Finalização do Programa de Gestão de Qualidade 5S, que visa desenvolver os conceitos de 
Utilização, Organização, Limpeza, Saúde e Disciplina; 
- Melhoria contínua da gestão financeira, que deverá propiciar uma situação financeira mais 
confortável frente aos compromissos assumidos pela instituição; 
- Renegociação da Dívida Financeira através de linha de financiamento do BNDES Caixa-Saúde 
e também estamos realizando tal pleito junto ao BDMG; 
- Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SIPAT; 
- Cursos, palestras e Reciclagens; 
- Aquisições de novos equipamentos, substituindo alguns equipamentos obsoletos. 
 
e) Descrição dos principais investimentos realizados, objetivo, montantes e origens dos 
recursos alocados, inclusive aqueles voltados aos programas de promoção e prevenção à 
saúde:  
 
- Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho – SIPAT; 
- Cursos, palestras e Reciclagens. 
 
f) Resumo dos acordos de acionistas:  
 
Não se aplica a Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei. 
 
g) Declaração sobre a capacidade financeira e a intenção de manter, até o vencimento, os 
títulos e valores mobiliários classificados na categoria mantidos até o vencimento:  
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Não se aplica a Santa Casa, em razão de seus investimentos estarem classificados a valor de 
mercado (na curva), os recursos estão aplicados em um Fundo de Renda Fixadestinados a ANS 
como também Poupançae outros fundos classificados com o valor de mercado. 
 
h) Emissão de debêntures:  
Não se aplica a Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei. 
 
i) Investimentos da companhia em sociedades coligadas e controladas e mencionar as 
modificações ocorridas durante o exercício:  
 
Não se aplica a Santa Casa da Misericórdia de São João del Rei. 
 
São João del Rei, 31 de dezembro de 2018. 
 
 
__________________________    
Dr. Carlos Antônio Neves Teixeira      
 Provedor   
CPF: 579.911.626-72      
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