ASSOCIAÇÃO HOSPITAL BOM PASTOR
IJUÍ-RS

Ofício nO012/2020

Ijuí, 22 de janeiro de 2020.

limo. Sr. Josias Pinheiro
Secretário Municipal de Saúde
Ijuí

o Hospital Bom Pastor Ijuí é um hospital geral, filantrópico, sem fins lucrativos e de referência
micro regional, possuindo 42 leitos. Tem como Lema: HOSPITAL BOM PASTOR SUA VIDA
NOSSO MAIOR OBJETIVO. Desenvolve ações em saúde com humanização, profissionalismo e
segurança, valorizando a vida da comunidade. O hospital se coloca no cenário da saúde como
referência regional em psiquiatria, dependência química e saúde mental, além de se manter como
hospital geral. Nas áreas de referência desenvolve um trabalho especializado com equipe
multidisciplinar tanto a nível ambulatorial, através dos CAPS - Centros de Atenção Psicossocial,
como de internação hospitalar. Mantém convênio com o SUS, com mais de 70% dos serviços
oferecidos, além de diversos convênios. É parceiro do governo do Estado e Município de Ijuí em
diversos programas e convênios. Possui os certificados de Filantropia e Utilidade Pública Federal,
Estadual e Municipal.
Atualmente está expandindo sua estrutura física, somando aproximadamente 8.300m2,
divididos em quatro pavimentos (subsolo, térreo, 2° e 3° pavimento), numa área de
18.135m2, sendo imprescindível equipar as novas instalações que se encontram em fase de
conclusão de obra, passando da atual estrutura de 42 leitos para 115 leitos de internação,
além da ampliação de serviços como Centro Cirúrgico com 04 salas, Sala de recuperação
com 12 leitos, Unidades de Internação com 115 leitos e amplo Ambulatório para diversas
especialidades clínicas e cirúrgicas. Também será agregado nesse novo espaço uma
Unidadede Tratamento Intensivo - UTI com 10 leitos.
Com as perspectivas futuras, através da conclusão da obra, permitirá o fortalecimento dos serviços
já instalados e desse modo o hospital poderá dar continuidade às ações que ora vem
desenvolvendo, de forma mais qualificada, sendo uma instituição que integra o sistema de atenção
à saúde, com o objetivo de dar respostas sociais, deliberadamente instituídas, para responder às
necessidades de saúde da população local e regional.
Diante das atuais dificuldades apresentados pelo cenano da saúde, onde devido aos
atrasos de repasses do Governo do Estado a nível ambulatorial e hospitalar, tanto da
produção SUS como do IPE-SAÚDE,que ultrapassa a 800 mil reais, precisou-se buscar
apoios e parcerias na comunidade e órgãos públicos para a implementação e
desenvolvimento dos projetos e assistência, visto que a solução está na articulação de
novos serviços e no fortalecimento da rede, desafogando gargalos existentes em áreas
específicas. Cabe ressaltar, que o Hospital Bom Pastor tem a comunidade de Ijuí e o Poder
Executivo como importantes parceiros e apoiadores
s projetes desenvolvidos ,.
Instituição.
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Para suprir parte das dificuldades apresentadas a Associação Hospital Bom Pastor Ijuí, CNPJ
92.004.225/0001-34 encaminha as documentações necessárias para fins de habilitação de
repasse do recurso de R$1.000.000,00 (um milhão):

- Plano de trabalho;
- Declaração de inexistência de impedimento;
- Declaração de publicidade;
- Declaração de início de atividades;
- Declaração do gestor responsável;
- Declaração de não contratação de parentes e empresas;
- Declaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial;
- Declaração de abertura de conta;
- Declaração de Contador responsável;
- Relação nominal atualizada dos dirigentes do Hospital.
- Ata de eleição;
- Estatuto Social;
- Certidões negativas (Municipal, Estadual e federal)
- Certidão regularidade FGTS;
- Certidão negativa de Débitos Trabalhistas.

Atenciosamente,

Ro

ne Dalla Roza Schiavo

íretora Executiva
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