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INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Número do PT:

Órgão/Entidade: FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

CNPJ: 47.957.667/0001-40

Endereço: Rua José Marques Garcia, 675 - Cidade Nova

Município: Franca / SP  CEP: 14.401-080
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Cargo E-mail

152.185.238-36 22.624.712-0
João
Roberto
Abrão

Diretor
Administrativo
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RECEBIMENTO DO RECURSO 

Banco: 001 Agência: 6520-X Número: 501351-8

Praça de Pagamento: Franca - SP

Gestor do Convênio: João Roberto Abrão

Declaramos que esta Conta Corrente será exclusiva para o recebimento do recurso.

CONTEXTO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Missão da Instituição: Art. 2º. A FUNDAÇÃO ESPÍRITA ALLAN KARDEC tem por fins: I - Prestar
serviços na área da saúde mental, de assistência social e afins; II - Propagar a Doutrina Espírita, que
poderá ser mediante a manutenção de um jornal, de uma distribuidora e de todos os meios lícitos que
se mostrarem necessários  para este fim; III - Praticar a filantropia com assistência social; IV - Prestar
assistência médico-hospitalar, mediante a manutenção de um Hospital, de uma Clínica Terapêutica, de
um Hospital-Dia e de todos os meios lícitos que se mostrarem necessários para esta finalidade; V -
Prestar assistência social protetiva para habilitação e reabilitação das pessoa com deficiência e
transtornos mentais e a promoção de sua integração à vida comunitária; VI - Defender os direitos das
pessoas com deficiência e transtornos mentais, com o objetivo de garantir pleno acesso ao conjunto
das provisões socioassistenciais; VII - Atuar no desenvolvimento humano, laborativo e de ensino para
as pessoas com deficiências e transtornos mentais.
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Histórico da Instituição: A Fundação Espírita Allan Kardec, entidade privada, filantrópica, sem fins
lucrativos, inscrita no CNPJ nº 47.957.667/0001-40, inscrita no CNES – Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde sob nº 2080117, atuante na área da saúde (Assistência Especializada em
Saúde Mental), declarada de utilidade pública pelas Leis Municipal nº 893 de 23/05/1960 e Estadual nº
6739 de 16/01/1962, fora fundada por José Marques Garcia (1862-1942) em 19 de novembro de 1922,
sendo referência no atendimento à pacientes com transtornos mentais. Em 3 de outubro de 1933 a
entidade passou a denominar-se “Casa de Saúde Allan Kardec“, adquirindo personalidade jurídica em
31 de março de 1966, a fim de melhor se adequar às exigências dos órgãos públicos de saúde,
inaugurando nessa época, novos pavilhões para acolhimento de um número crescente de pacientes.
Com a expansão das atividades, a entidade passou a denominar-se a partir de 8 de dezembro de 1972,
Fundação Espírita Allan Kardec. Desde a sua fundação até o ano de 1969, o trabalho desenvolvido no
acolhimento dos portadores de doenças mentais era mantido por donativos da comunidade. A partir de
20 de julho de 1970, firmou-se convênio com a Secretaria de Estado da Saúde - Coordenadoria da
Saúde Mental, para atendimento a 100 (cem) leitos, sendo 50 (cinquenta) masculinos e 50 (cinquenta)
femininos. A partir de 1988 foi firmado convênio com o Instituto Nacional de Assistência Médica da
Previdência Social – INAMPS-MPAS e Coordenadoria da Saúde Mental – CSM, passando a receber
subvenções do Estado. A partir de 27 de dezembro de 1989 firmou convênio com o Sistema Unificado
e Descentralizado de Saúde do Estado de São Paulo – SUDS/SP. Este convênio contemplava 200
leitos por pacote. A partir da década de 90 a denominação passou a ser chamada de Sistema Único de
Saúde – SUS, a qual permanece vigente até os dias de hoje.

Atualmente a Entidade cumpre sua missão mediante operacionalização do Hospital Psiquiátrico Allan
Kardec, especializado em saúde mental, que disponibiliza ao Sistema Único de Saúde – SUS, 122
(cento e vinte e dois) leitos para tratamento em internação hospitalar e 30 (trinta) vagas destinadas ao
atendimento no Hospital-Dia para pacientes esquizofrênicos/psicóticos. Além disso, realiza atendimento
filantrópico nas Oficinas de Desenvolvimento Humano “Inspiração”, destinado aos pacientes das
unidades hospitalares da Entidade ou aos referenciados pelos demais equipamentos da Rede de
Atenção Psicossocial Municipal. Administra duas unidades CAPS – Centro de Atenção Psicossocial em
parceria com o Município. A Fundação possui também a Clínica Particular Allan Kardec, que oferece 28
(vinte e oito) leitos para geriatria e 40 (quarenta) leitos para psiquiatria. Para tanto, a Entidade conta
atualmente com um quadro de 330 (trezentos e trinta) colaboradores, entre profissionais da saúde e
das áreas administrativas, além de 12 (doze) membros estatutários voluntários que compõem os
quadros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal da Fundação.  

QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Objeto: Aquisição de equipamentos:  Carrinho Para Lavanderia Com Tampa -400 Litros;  Máquina de
Costura Reta Industrial Completa com motor Direct Drive;  Máquina Industrial de Lavar Roupas Tipo
Hospitalar Com Barreira – 100 Kg; Máquina Industrial de Passar Roupas Tipo Calandra Calha
Horizontal; Equipamento - Armário Vestiário;  Médico - Mobiliário Hospitalar - Carro para transporte de
roupa/material.

Objetivo: Garantir por meio de aporte financeiro estadual a aquisição de equipamentos para a
Entidade, essenciais à manutenção qualificada dos atendimentos de saúde mental prestados à
população de Franca e região assistida pelo sistema Único de saúde - SUS.
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Justificativa: A Fundação Espírita Allan Kardec, entidade privada, filantrópica e sem fins lucrativos, por
meio de sua unidade hospitalar presta serviços de assistência em saúde mental e de atenção
psicossocial à população necessitada de Franca e região, abrangendo aproximadamente 500.000
(quinhentos mil) habitantes pertencentes à área de atuação DRS VIII (Diretoria Regional de Saúde
Oito), com média mensal de 3.867 (três mil oitocentos e sessenta e sete) atendimentos entre consultas
e internações destinados ao Sistema Único de Saúde – SUS, distribuídos pela CROSS região três
colinas. Segundo dados do município de Franca, há atualmente cerca de 13.000 inscritos nos
programas de atendimento em saúde mental. Neste contexto, somos o único hospital especializado e
credenciado para Franca e região, que realiza o acolhimento e o tratamento de pacientes com
transtornos mentais que necessitam de cuidados ou de internação psiquiátrica. Para tanto, dispomosde
uma equipe multiprofissional capacitada, que desenvolve o trabalho dentro das normativas inseridasno
projeto terapêutico coletivo e singular. Em 2015, o Ministério Público Federal ingressou com AçãoCivil
Pública, determinando a continuidade dos serviços prestados pela Fundação aos pacientesusuários do
Sistema Único de Saúde – SUS, sendo o custeio desse atendimento rateado igualmenteentre os três
entes federados, ou seja, União, Estado e Município. Considerando que o repasse para oatendimento
SUS não tem sido reajustado, tão pouco corrigido pelos índices inflacionários, para queseja viável a
continuidade das operações dos serviços de saúde mantidos pela Entidade, faz-senecessário o aporte
de recursos financeiros complementares para a cobertura do déficit financeirogerado por tal situação.
Diante do exposto, o presente plano de trabalho tem a finalidade de buscar apoio para aporte financeiro
e consequente manutenção das obrigações contratadas para prestação de serviços ao Sistema Único
de Saúde – SUS de média e alta complexidade, no valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais),
por meio da indicação de emenda parlamentar, que será aplicada em investimento para aquisição de
equipamentos.

Local: Hospital Psiquiátrico Allan Kardec em Franca - SP

Observações:

METAS A SEREM ATINGIDAS 

Metas Quantitativas: Aumentar a produtividade da lavanderia da Instituição para a capacidade
de 1.000 quilos por turno.

Ações para Alcance: Adquirir os equipamentos necessários para a lavanderia. 

Situação Atual: Produção de 800 Kg de roupas processadas por turno de 6 horas.

Situação Pretendida: Aumentar a produção de roupas processadas por turno de 6 horas para 1.000 Kg.

Indicador de Resultado: (Produção da lavanderia após instalação dos equipamentos/ Produção da
lavanderia antes da instalação dos equipamentos) X 100.

 

Metas Qualitativas: : Treinar 100% do pessoal que trabalha na lavanderia em 120 (cento e vinte)
dias.

Ações para Alcance: Oferecer um programa efetivo de treinamento em serviço de lavanderia para os
profissionais.

Situação Atual: Atualmente a Instituição não oferece um programa de treinamento específico para os
profissionais relacionado às etapas de operacionalização da lavanderia. 
 

Situação Pretendida: Implantar o programa de treinamento.

Indicador de Resultado: (Número de profissionais que trabalham na lavanderia treinados / número total
de profissionais que trabalham na lavanderia) x 100.

ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO 
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Ordem Etapa Duração Descrição

1 - Cotação de Preços dos Equipamentos 1 30 dias Investimento - Equipamentos

2 - Aquisição dos Equipamentos 2 30 dias Investimento - Equipamentos

3 - Instalação dos Equipamentos 3 60 dias Investimento - Equipamentos

n      

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 

Ordem Natureza Tipo Objeto Aplicação Proponente % Concedente %

1 Investimento Equipamentos
Equipamentos
 

4.873,35 3,36 140.000,00 96,64

n              

1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

Nº Parcela Valor % Proponente % Concedente %
Total de
Desembolso

1
144.933,35
 

100 4.933,35 3,36 140.000,00 96,64 144.933,35

               

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO 

Início: A partir da data de assinatura do Ajuste.

Término: 31/12/2021

3. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DESTE PLANO

CPF
Nome da
Pessoa

Função Cargo E-mail

152.185.238-36
João
Roberto
Abrão

Diretor
Administrativo

Diretor
Administrativo
 

joao.roberto@kardec.org.br

 

 

 

DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de Estado da 
Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o 
tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de 
dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de Plano de Trabalho. 

ASSINATURAS DIGITAIS 

Documento assinado digitalmente pela(s) pessoa(s) abaixo, conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.
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Franca, 13 de Setembro de 2021

Mário Arias Martinez
Gestor Entidade

FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

FUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDECFUNDACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

Assinado com senha por: MÁRIO ARIAS MARTINEZ
Documento N°: 008710A0439056 - consulta é autenticada em: 
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/008710A0439056
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