HOSPITAL DE CARIDADE SENHOR BOM JESUS DOS PASSOS
BOLETIM INFORMATIVO
Ano 09 – Novembro/15

NOTÍCIAS DO HOSPITAL
Hospital da Laguna é avaliado pelo Ministério da Saúde
No dia 04 de novembro, o Hospital da Laguna participou do Programa Nacional de
Avaliação dos Serviços de Saúde - PNASS. Todos os hospitais filantrópicos, com
exceção dos de pequeno porte, foram avaliados por universidades especialmente
contratadas para esta finalidade. Na foto, as avaliadoras do Ministério da Saúde
Maria Flor e Gilda Maria com representantes do nosso Hospital.

Serviço de Emergência sofre nova paralisação parcial
Tendo em vista a continuidade dos atrasos dos repasses dos recursos da
Prefeitura e após esgotadas todas as possibilidades de negociação, a
Direção/Administração do Hospital e os médicos plantonistas promoveram
paralisação parcial dos atendimentos do Serviço de Emergência, no dia 10 de
novembro, entre 7 e 19 horas, mantendo apenas os atendimentos aos casos de
urgência e emergência. Os demais serviços hospitalares não sofreram interrupção.
Efetuado o pagamento de um dos meses em atraso, o referido serviço voltou a
funcionar novamente. Inconformado com a situação, o prefeito Everaldo dos
Santos fez severas críticas ao Hospital, através de entrevista em emissora de
rádio da cidade de Tubarão, o que motivou a publicação da seguinte carta aberta.
NOTA DE ESCLARECIMENTO DA DIREÇÃO/ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL DA
LAGUNA A RESPEITO DAS DECLARAÇÕES DO PREFEITO EVERALDO DOS SANTOS
Tendo em vista as declarações do prefeito e diretor do Hospital Everaldo dos Santos,
emitidas em entrevista à Rádio Bandeirantes, de Tubarão, em novembro, a
Direção/Administração do Hospital da Laguna vem a público esclarecer o seguinte:
Sobre a necessidade de realizar auditoria nas contas do Hospital
- Por ser um hospital filantrópico, de três em três anos, o Hospital da Laguna contrata uma
empresa de auditoria independente para auditar suas próprias contas. O resultado da
auditoria é enviado ao Ministério da Saúde, como uma das condições para renovação do seu
certificado de filantropia.
- Os balancetes da instituição, após a aprovação do Conselho Fiscal, são apresentados à
assembleia geral dos associados e publicados uma vez por ano em um dos jornais locais ou
regionais.
- Além disso, todos os meses, enviamos nosso informativo a mais de três mil contatos, via
Internet, fora as cópias em papel enviadas para os conselheiros municipais de saúde,
vereadores e o próprio prefeito. Este informativo apresenta, entre muitas outras
informações, todas as receitas e despesas do Hospital registradas no mês.
- Tanto os balancetes, como os informativos mensais, encontram-se publicados em nosso
site: www.hospitallaguna.com.br
Sobre as prestações de contas do Hospital
- Anualmente, o Hospital presta contas de todos os recursos (públicos ou não) que lhe são
destinados à Prefeitura, Câmara de Vereadores, SDR/Laguna, Conselho Municipal de Saúde,
Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde e Ministério da
Saúde.
- Em relação aos recursos de origem municipal destinados ao pagamento da hora-plantão
dos médicos do Serviço da Emergência, as prestações de contas são mensais, assim como o

recolhimento dos respectivos tributos provenientes da atividade médica.
- Recursos extraordinários, tais como os provenientes de convênios, da venda de
mercadorias doadas pela Receita Federal, rifas e outros também têm suas prestações de
contas apresentadas aos órgãos correspondentes.
Sobre o terreno doado ao Hospital pela Prefeitura
- Doado ao Hospital em 2011, na época do prefeito Célio Antônio, e avaliado em R$ 950 mil,
o referido terreno ainda não foi vendido. Recentemente, a pedido da Direção do Hospital, a
Câmara Municipal de Vereadores autorizou a venda do mesmo por valor inferior ao da
avaliação, tendo em vista a dificuldade de conseguir comprador por aquele preço.
Sobre o Hospital ser um “poço sem fundo”
- Atualmente, o Hospital se mantém, principalmente, com os recursos federais, estaduais e
municipais repassados pelo SUS, através da Secretaria Municipal de Saúde da Laguna, que
é gestora plena do sistema municipal de saúde. Os recursos provenientes da Prefeitura
fazem parte deste conjunto de receitas. E, embora o Hospital tenha conseguido, nos
últimos tempos, atingir relativo equilíbrio financeiro, por conta dos novos serviços que
foram implantados, o desequilíbrio voltou, tendo em vista os atrasos dos repasses da
Prefeitura.
- NÃO ESTAMOS SOLICITANDO MAIS RECURSOS, MAS APENAS O REPASSE DOS
VALORES PREVISTOS EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO
ENTRE HOSPITAL E PREFEITURA.
- Além de ter chegado a equilibrar receitas e despesas, o Hospital também têm conseguido
sanear suas dívidas mais importantes, através de um consistente planejamento estratégico
e do aproveitamento de oportunidades vitais oferecidas pelo Governo Federal, como por
exemplo o PROSUS.
- Por tudo isso, o Hospital não é um “poço sem fundo”, pois sabemos exatamente quanto
custa a manutenção desta instituição e quais as fontes de recursos que, por direito,
podemos contar. Cobrar os devidos repasses financeiros é um direito e um dever legítimo
da Direção/Administração do Hospital, sob pena de comprometermos seriamente a
qualidade da assistência que prestamos à população.
Sobre a suposta “falta de serviço” entre o pessoal do Hospital
- Esclarecemos que, durante mais de 70% do tempo, o Hospital é a única porta aberta na
cidade,
seja
para
usuários
do
SUS
ou
de
convênios
e
particulares.
- E, além de realizar os serviços que são da sua competência, o Hospital vem suprindo, na
medida do possível, as deficiências da rede municipal de saúde, principalmente em se
levando em conta a falta de médicos, de remédios e de materiais nos postos.
- Tal situação tem sobrecarregado nossos médicos e profissionais, como também
aumentado enormemente nosso consumo interno, tornando ainda mais importante a
necessidade de recebermos em dia os recursos que nos são devidos.
Laguna, em 15 de novembro de 2015.

Regina Ramos dos Santos - Presidente
Carlos Alberto Batista - Administrador

Hospital promoveu Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho
Entre 23 e 28 de novembro, a CIPA do Hospital da Laguna promoveu a Semana
Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho – SIPAT 2015. O tema deste ano
foi “SIPAT Esportiva – Acidente é falta, prevenção é gol” e o objetivo era
estimular funcionários e comunidade a praticarem atividades físicas como
importante meio de promoção da saúde.
A abertura da programação aconteceu no dia 23, às 13:30 h, na Sala de Reuniões
do 5º. Andar. No dia 25, às 16 h, foi realizada missa de ação de graças na Capela do
Senhor dos Passos.

No dia 27, às 19:30 h, foi realizada, nas dependências do Colégio Estadual
Comendador Rocha, a eleição da Miss Segurança do Trabalho 2015, reunindo 16
candidatas dos diversos setores hospitalares. A recepcionista Elizabeth Jubilado
de Araújo Rosa foi a escolhida. Em segundo lugar, venceu Renieri Fernandes de
Oliveira, da Copa, e em terceiro, Lidiane Alves Batista, da Recepção.
O encerramento aconteceu no dia 28, às 9 h, quando foi realizado um passeio
ciclístico, com concentração na Praça Vidal Ramos, em frente à Matriz Santo
Antônio. Os participantes receberam camisetas temáticas. Diversos prêmios foram
sorteados entre os participantes. A ganhadora da bicicleta foi Elisângela Antunes
do Livramento, responsável pelo Serviço de Contabilidade e Tesouraria do Hospital
da Laguna. Parabéns aos organizadores e a todos os participantes.
Em tempo... A nova diretoria da CIPA tomou posse em 09 de novembro próximo
passado, sendo presidida pelo assistente social Jorge Luiz de Oliveira. Os
representantes do empregador são também: Paulo César R. Vieira (titular) e as
suplentes Tatiana Fernandes e Maryanne Gonçalves de Oliveira. Os representantes

dos funcionários são: Caroline Fernandes e Karla Neves Rodrigues (titulares) e os
suplentes Willian S. Júlio e Luís Fernando Rosa Vicente.

Governo do Estado e Hospital da Laguna firmarão convênio para compra de
parte dos equipamentos da UTI
O Governo do Estado de Santa Catarina acaba de destinar ao Hospital da Laguna a
importância de R$ 1.300.000,00 para aquisição de parte dos equipamentos da UTI.
Os recursos são provenientes da parceria entre Governo do Estado e BADESC,
através do INVESTSAUDE, Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde,
que tem por objetivo promover o desenvolvimento dos municípios catarinenses. Por
conta disso, diversas entidades públicas, filantrópicas e beneficentes serão
contempladas com recursos para investimento, entre elas o Hospital da Laguna. O
respectivo convênio deverá ser celebrado em março/16. Até o momento, o Governo
de SC, através da Secretaria de Estado da Saúde, já investiu R$ 700 mil na
implantação da UTI do Hospital da Laguna, tendo sido R$ 400 mil para execução da
obra e R$ 300 mil para sua completa climatização. A direção, administração,
médicos, funcionários e voluntários agradecem ao Governo do Estado por mais esta
importantíssima conquista.
Hospital participa da Campanha Novembro Azul
Com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico
precoce do câncer de próstata, é realizada, anualmente, em todo o Brasil, a
Campanha Novembro Azul. Assim, foram realizadas, no Hospital da Laguna, as
seguintes ações:
- Uso de laço azul por todos os funcionários e funcionárias, durante o mês;
- Realização de pesquisa sobre Saúde do Homem, junto aos funcionários;
- Disponibilização de exames de PSA para os funcionários com 40 anos ou mais;

- Realização de palestra sobre Saúde do Homem, em 20/11/15, às 13:30 h, na Sala
de Reuniões do 5º. andar;
- Sorteio de uma cesta de café da manhã entre os funcionários que realizarem o
exame de PSA;
- Entrega aos pacientes, junto com as refeições, de cartões contendo mensagem
sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata;
- Colocação de lâmpadas azuis no jardim localizado em frente ao Serviço de
Emergência, além de tarja da mesma cor na luminária HOSPITAL; e
- Divulgação das ações através das mídias locais.
Todas estas ações serviram para lembrar que o câncer de próstata tem cura,
desde que descoberto em tempo. Para isso, todo homem com 40 anos ou mais deve
realizar anualmente o exame de PSA e, caso haja indicação, também o exame de
toque.

Hospital da Laguna firma parcerias com cursos de Enfermagem da UNISUL e
Centro Educacional em Saúde Garra
O Hospital da Laguna firmou convênio com a UNISUL para concessão, aos
colaboradores de qualquer área, de desconto de 50% nas mensalidades do Curso de
Graduação em Enfermagem. Os descontos também serão concedidos aos filhos dos
funcionários. Os interessados deverão procurar o SAIAC, munidos de cópias dos
documentos pessoais, certificado de conclusão de Ensino Médio e declaração do
Hospital comprovando o vínculo de trabalho.
O Hospital também mantém parceria com o Centro Educacional em Saúde Garra,
que voltou a funcionar no prédio anexo do Hospital, objetivando estimular os
colaboradores interessados a fazerem o Curso Técnico em Enfermagem, pagando,
apenas, 50% do valor da mensalidade.
Serviço de Ouvidoria do Hospital da Laguna

Desde setembro/14, encontra-se à disposição da comunidade o Serviço de
Ouvidoria do Hospital da Laguna. O objetivo deste serviço é receber
reclamações, denúncias, solicitações e elogios, encaminhando-os ao setor
responsável e, posteriormente, dando retorno ao interessado. Com isso, a Direção
pretende melhorar a comunicação entre o Hospital e seus clientes e aprimorar a
assistência prestada. O Serviço de Ouvidoria funciona junto à Secretaria da
Direção/Administração do Hospital, de 2ª. a 6ª. feira, no horário comercial, sob
a responsabilidade das funcionárias Beth ou Elaine. As manifestações podem ser
feitas pessoalmente ou através do telefone 3644-3142 ou ainda através de email encaminhado ao site do Hospital (www.hospitallaguna.com.br).

OUTROS EVENTOS
- Desde o mês de agosto/13, sob a coordenação do assistente social Jorge Luiz de
Oliveira e da diretora Marleni Preuss Cardoso, vêm sendo realizados Grupos de
Oração à Nossa Senhora, sempre nas 6as. feiras, às 8:30 h, na Capela do
Senhor dos Passos.
- Em novembro, representantes da Direção/Administração e funcionários do
Hospital participaram de diversas sessões da Câmara de Vereadores, que, a
pedido da Direção, resultaram na autorização de venda do terreno por valor
inferior ao da avaliação inicial, que era de R$ 950 mil.
- No dia 05 de novembro, a presidente Regina Ramos dos Santos e o administrador
Carlos Alberto Batista tiveram audiência com Dr. Mauro Vargas Candemil,
Secretário da SDR/Laguna, tratando do convênio para compra dos equipamentos
da UTI.
- Nos dias 05 e 11 de novembro, às 16 h, a presidente Regina Ramos dos Santos e o
administrador Carlos Alberto Batista representaram o Hospital nas reuniões do
Conselho Municipal de Saúde, realizadas na sede da ACIL.
- No dia 09, às 14 h, na Capela do Hospital, foi realizada novena em honra a São
Francisco de Assis, sob a coordenação do Sr. Jairo Barcelos e do Grupo de Canto
Paz e Bem.
- No dia 10 de novembro, às 15 h, o Grupo de Canto Paz e Bem, coordenado pelo
Sr. Jairo Barcelos, realizou a quarta novena em honra a São Francisco de Assis
no Asilo Santa Isabel, destinada aos velhinhos residentes na instituição.
- Em 14 de novembro, foi realizado o evento Hospital na Praça, no Centro
Histórico, das 8 às 12 h, graças à parceria do SESC, Rotary Club Laguna e Centro
Educacional em Saúde Garra. Como sempre, foram colocados à disposição da
população exames de glicemia, verificações de pressão, peso e índice de massa
corporal, folhetos educativos e orientações sobre hábitos saudáveis.

- Nos dias 16 e 18, foram realizadas reuniões da Diretoria do Hospital.
- No dia 19, às 20 h, representantes da Direção e do Serviço de Tesouraria do
Hospital participaram da inauguração da sede da UNICRED, localizada no Centro
Administrativo Tordesilhas.
- No dia 25, às 16 h, o Pe. Antônio Rech, da Pastoral Hospitalar, realizou missa na
Capela do Hospital.
Venha conhecer a Maternidade do Hospital da Laguna!
Aproveitamos para convidar você, gestante, para visitar a Maternidade, antes do
parto. A equipe de enfermagem do setor terá o maior prazer em lhe mostrar
nossas instalações. Assim, quando chegar o tão esperado momento do seu bebê
nascer, você poderá ser atendida em um ambiente conhecido e por pessoas que já
não lhe serão estranhas.
Participe dos eventos religiosos promovidos na Capela do Hospital
- Grupos de oração à Nossa Senhora – Toda 6ª. feira, às 8:30 h
- Novena em louvor a São Francisco de Assis – Toda segunda 2ª. feira do mês, às
14:00 h
- Missa – Toda última 4ª. feira do mês, às 16:00 h
Você deseja trabalhar no Hospital?
Se a resposta for “sim”, deixe seu currículo com a psicóloga Caroline. Ela está à
disposição dos interessados toda 2ª. feira, às 9 h, para entrevista.
Confira os benefícios que o Hospital da Laguna oferece aos seus funcionários
- Seguro de vida através da UNICRED;
- Refeições gratuitas para colaboradores que fazem jornadas de 12 horas;
- Desconto nas mensalidades do Colégio Stella Maris para os filhos matriculados;
- Empréstimo consignado através da Caixa Econômica Federal, após 12 meses de
trabalho;
- Desconto em folha das compras feitas em lanchonete e farmácia credenciadas;
- Desconto em folha dos atendimentos na Clínica Odontológica Lima (Tubarão SC);
- Vacinação contra Gripe, Hepatite B e Tétano;
- Atendimento social e psicológico;
- Programa Saúde do Trabalhador do Hospital, com destaque para os exames
preventivos do câncer ginecológico, de mama e de próstata; e
- Internação em quarto privativo (extensivo ao cônjuge ou companheiro e filhos
menores de 18 anos).

Atenção para os outros números de telefones do
Hospital
3646-1137 ou 3646-0140
Hospital aluga consultórios
Comunicamos que o Hospital tem consultórios para alugar. Interessados deverão
procurar a Administração, no horário comercial.

CAMPANHAS
Livros que estão sendo vendidos em benefício do Hospital da Laguna

“Entre os Morros da Minha Infância” - de
Jacqueline Bulos Aisenman

“Na Terra dos Homens” – de
Archimedes de Castro Faria

Você poderá adquirir estes livros na Tesouraria do
Hospital.
Você contribui com o Hospital através da conta de luz?
Laguna e Pescaria Brava possuem mais de 23 mil contas de energia elétrica.
Destas, apenas 3 mil contribuem com o Hospital, assegurando arrecadação mensal
de R$ 6 mil, utilizados para pagamento da sua própria conta de luz.
Se as 20 mil contas que faltam também contribuíssem, as dificuldades financeiras
do Hospital seriam muito menores.
Assim, se você gostaria de investir no Hospital desta maneira, ou aumentar o
valor do seu repasse mensal, ligue-nos pelo telefone 3644-3142, que lhe
encaminharemos o formulário de adesão.
E tem mais! Mensalmente, o Hospital sorteia prêmios, entre os contribuintes. Os
contemplados no último sorteio foram:
- Sr. Valmor Pereira - Residente em Bentos
- Sra. Araceli Fernandes Neves - Residente na R. Comandante Moreira, 143. Bairro
Progresso.
Os prêmios foram lindas mantas doadas pelo próprio Hospital.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer, de coração, a todas as pessoas e
entidades que, há tantos anos, vêm investindo no Hospital, lembrando que tudo o

que o Hospital recebe é devolvido à comunidade, na forma de serviços ainda mais
qualificados.
Seu bebê já fez o Teste da Orelhinha?
Se o seu bebê ainda não fez o Teste da Orelhinha, solicite agendamento através do
fone 3644-3142 (falar com Elaine). O exame é realizado pela fonoaudióloga
Maricélia Brito, através do SUS. Trata-se de um exame simples, rápido e indolor,
capaz de identificar precocemente deficiências auditivas que podem ser
corrigidas, desde que descobertas em tempo.

CAPACITAÇÕES REALIZADAS EM NOVEMBRO
Dia

Tema

11

Integração de
funcionários novos

13
13

18

Trabalho em equipe
Higienização da
louça de isolamento
MÓDULO 4 Desenvolvimento de
competências na
equipe

19, 23,
26, 27 e
30

Transtornos mentais

19, 23,
26, 27 e
30

Apresentação dos
novos Procedimentos
Operacionais Padrão
(POP)

20

Mapa de risco – você
deve conhecer

27

Saúde do Homem

Profissionais
responsáveis
Regina Ramos dos
Santos/Enfermeira
Cinthya Ferreira
Corrêa
Vieira/Psicóloga
Caroline Fernandes
Psicóloga Caroline
Fernandes
Nutricionista
Maryanne Gonçalves
de Oliveira

Público-Alvo

Promotor

Funcionários novos
dos diversos
setores

Hospital

Profissionais de
todos os setores

Hospital

Equipes da Cozinha

Hospital

SINESSUL Tubarão

Representantes de
diversos setores

Tubarão

Enfermeiro Luís
Fernando Rosa
Vicente

Equipe de
enfermagem

Hospital

Enfermeira Cinthya
Ferreira Corrêa
Vieira

Equipe de
enfermagem

Hospital

Assistente social
Jorge Luiz de
Oliveira
Enfermeira Rosinete
Silveira Ramos

Profissionais de
todos os setores
Funcionários do
sexo masculino de
todos os setores

O HOSPITAL DA LAGUNA AGRADECE

Hospital

Hospital

Direção, administração, médicos, funcionários, voluntários e pacientes
Hospital da Laguna vêm a público agradecer as doações recebidas:
Pessoas/instituições

do

Doações

Grupo Vida e Arte

30 colchões para as alas psiquiátricas

Grupo de Missionários do Colégio Stella
Maris
Grupo Liderança Comunitária Xô Tristeza –
Escola Básica Saul Ulysséa - Cabeçudas
Asilo Santa Isabel, Srs. Robson da Silveira
Ramos e Peterson Nascimento e Sra.
Terezinha dos Santos
Sr. Giliard Antunes do Livramento

Materiais de higiene e limpeza

Sra. Kelly Cristina Neves da Silva

Livros de Enfermagem

COPOBRAS
Sra. Daniela da Costa Turíbio

10 mil copos e 5 mil copinhos
descartáveis
02 cobertores e 01 edredom usados

Sra. Rita de Cássia Justino Alves

Roupas para pacientes

Familiares da Sra. Celoni Nunes

02 colchões pilonidais, roupas, fraldas
geriátricas e materiais de higiene
50 fronhas, 55 lençois, 10 toalhas de
banho e 14 mantas (usados)

Sr. Fabiano Machado Quirino

Roupas, sabonetes e fraldas geriátricas
Medicações

Cartões de Natal

A todos, o nosso muito obrigado!
Observação – Em novembro, o Hospital da Laguna doou 176 itens de medicamentos
ao Hospital São João Batista de Imaruí.

DADOS ESTATÍSTICOS
Atendimentos

Novembro

Internações (total)

311

Percentual de internações SUS

91,0

Percentual de pacientes internados vindos de outros
municípios

16,0

Internações em Clínica Médica

164

Internações em Clínica Cirúrgica

55

Cirurgias

130

Internações em Pediatria

08

Internações em Psiquiatria

44

Internações em Obstetrícia

40

Partos

36

Córneas captadas
Taxa de ocupação hospitalar
Óbitos de pacientes internados

0
52,24
18

Transferências de pacientes internados

07

Consultas no Serviço de Emergência

3.411

Consultas ortopédicas

151

Consultas psiquiátricas

44

Cirurgias ambulatoriais

30

Transferências de pacientes atendidos na Emergência

08

Raios X (pacientes internos e externos)

1.872

Exames de análises clínicas (pacientes internos e externos)

1.791

Ultrassonografias de pacientes (pacientes internos e
externos)
Tomografias computadorizadas (pacientes internos e
externos)

177
95

Endoscopias digestivas de pacientes internados

19

Eletrocardiogramas (pacientes internos e externos)

149

Recém-nascidos vacinados contra a Tuberculose

36

Recém-nascidos vacinados contra a Hepatite B (1ª. dose)309

36

Fonte: Serviço de Arquivo Médico e Estatística
DEMOSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
RECEITAS

Outubro
2.570,86

Saldo do mês anterior
Repasses federais do SUS

415.025,74

Repasses estaduais do SUS

0,00

Repasses municipais do SUS

104.906,50

Convênio SC Saúde

17.419,65

Convênio UNIMED

13.122,38

Outros convênios

7.478,16

Contribuição via conta de luz

5.054,00

Alugueis

823,45

Mensalidades dos associados

318,00
29.158,70

Outras receitas
Bazar de mercadorias da Receita Federal
TOTAL
DESPESAS
Folha de pagamento dos funcionários
Rescisões trabalhistas
Vale-transporte dos funcionários

0,00
595.877,44
Outubro
187.516,69
1.234,18
10.061,49

Honorários médicos

128.301,45

Exames laboratoriais

13.743,06

Exames de radiologia e tomografia
computadorizada
Exames de endoscopia e colonoscopia

15.805,57

Medicamentos + soros

32.940,60

Materiais médico-hospitalares

21.270,00

Órteses e próteses

0,00

385,71

Oxigênio e outros gases medicinais

5.276,78

Materiais do Serviço de Radiologia

0,00

Materiais de higiene e lavanderia

3.142,67

Materiais de expediente

801,04

Materiais gráficos

278,00

Alimentos

20.377,04

Gás de cozinha

2.115,00

Empresas terceirizadas

8.982,34

Parcelamentos/empréstimos

48.162,92

CASAN

3.600,21

CELESC

0,00

Telefones fixos e móveis

2.643,22

Combustível

1.433,22

Correio

147,40

Despesas de manutenção geral

4.206,89

AHESC

0,00

FEHOSC

0,00

Investimentos estruturais

5.343,68

Outras despesas

26.244,68

Obrigações fiscais

5.623,03

Obrigações trabalhistas

45.062,90

Seguro de vida dos funcionários

638,82
595.338,59

TOTAL

538,85

SALDO
Fonte: Relatórios do CONTASUL

*Dívidas remanescentes ainda não parceladas – R$ 1.500.000,00 aproximadamente

VOCÊ JÁ VISITOU O SITE DO HOSPITAL DA LAGUNA?
www.hospitallaguna.com.br
Através do site, você pode registrar sugestões e reclamações que muito poderão
ajudar a Direção do Hospital a melhorar cada vez o atendimento prestado.
Procure Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos também no Facebook e
curta a nossa página.

Missão do Hospital da Laguna
Trabalhar a serviço da vida, promovendo a saúde de forma ética, humanizada, resolutiva e
comprometida com a sociedade.
Visão
Ser referência em assistência de média e alta complexidade na Região Sul, com atendimento
humanizado e de qualidade.

Valores

Ética
Humanização
Inovação e qualidade
Preservação da história
Resolutividade
Responsabilidade social e ambiental
Transparência
Valorização profissional
Elaboração: Direção e Administração do Hospital da Laguna
hospital.laguna@bizz.com.br
hospital.adm@bizz.com.br

