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Prefeitura Municipal de Barra de São Miguel
A EDITAIS E AVISOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO MIGUEL, 12.263.869/0001-
08, Praça Miriel Cavalcante s/nº, Barra de São Miguel/AL, torna público que requereu 
ao IMA/AL, a LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, para obra de CONSTRUÇÃO 
DE CENTRO DE BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DO 
MAÇUNIM DE BARRA DE SÃO MIGUEL/AL, não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

. .

Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia
A EDITAIS E AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUIA DA PRAIA -AL
AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, por intermédio da Comissão Permanente 
de Licitação informa que o Processo Licitatório Tomada de Preços nº 02/2020 –  
contratação de empresa para construção de 01 (uma) quadra coberta no Povoado 
Alagoinhas, foi anulado com base no art. 49 da Lei 8.666/93 e justificativa 
fundamentada no processo. Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação localizada na Praça José Pacheco, centro de 
Jequiá da Praia – AL. Jequiá da praia, 14 de maio de 2020. Gustavo Marinho de 
Gusmão - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

. .

Prefeitura Municipal de Marechal Deodoro
A EDITAIS E AVISOS

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO,
AGRICULTURA, PESCA E AQUICULTURA

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Marechal Deodoro/
AL, com sede no Lotemento Imperial, Quadra A, Lote 07, Povoado Pedras, 
Marechal Deodoro/AL, inscrita no CNPJn° 12.200.275/00001-58, no uso de suas 
atribuições,torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Marechal Deodoro/AL a Autorização Ambiental de Instalação  para construção 
de uma Escola de 12 salas com quadra coberta e piscina a ser construida na AL-
215, Rua Benedito Agnelo de Lima, no Povoado Pedras, em Marechal Deodoro/AL

Marechal Deodoro/AL, 14 de Maio de 2020.

. .

Prefeitura Municipal de Viçosa
A EDITAIS E AVISOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Fundamentado no Art. 4° da Lei 13.979/20, e conforme parecer Assessoria Jurídica 
da Procuradoria Geral do Município, RATIFICO A DISPENSA DE LICITAAÇÃO,  
objeto do processo administrativo n° 0325001/2020, em epigrafe, para eficácia dos 
atos, visando a aquisição de materiais e equipamentos de proteção individual e 
outros produtos para o enfrentamento ao COVID-19, em favor da empresa J.B. 
G DA SILVA-ME, inscrita no CNPJ/MF 30.203.469/0001-99, no valor de R$ 
363.625,00 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e MATA 
NORTE ATACAREJO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF 29.056.441/0001-97, no 
valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) e a empresa PH COMERCIO DE 
PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF de 

n° 30.848.237/0001-98, no valor de R$ 27.776,00 (vinte e sete mil, setecentos e 
setenta e seis reais), e a empresa NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA-ME, 
inscrita no CNPJ/MF sob n° 28.641.927/0001-20, no valor de R$ 31.087,50 (trinta 
e um mil, e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Viçosa/AL, 29/04/2020.
DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA

Prefeito.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº D.L. 06.0001/2020-S.M.S
Contratante: MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, CNPJ Nº 12.333.746/0001-04; 
Contratada: J.B.G DA SILVA -ME (LIDER DISTRIBUIDORA), inscrita no CNPJ/
MF sob n° 30.203.469/0001-99; OBJETO: Aquisição de produtos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Lei n° 13.979/2020, 
para enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), conforme 
especificações do Projeto Básico,  no valor de R$ 363.625,00 (trezentos e sessenta 
e três mil seiscentos e vinte e cinco reais); celebrado em 29/04/2020. Signatários: 
David Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida (contratante) e José Bruno da Silva 
(contratada).

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº D.L. 06.0003/2020-S.M.S
Contratante: MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, CNPJ Nº 12.333.746/0001-04; 
Contratada: MATA NORTE ATACAREJO EIRELI-ME, inscrita no CNPJ/MF 
sob n° 29.056.441/0001-97; OBJETO: Aquisição de produtos para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Lei n° 13.979/2020, 
para enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), conforme 
especificações do Projeto Básico,  no valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais); 
celebrado em 29/04/2020. Signatários: David Daniel Vasconcelos Brandão de 
Almeida (contratante) e Carlos Roberto da Silva (contratada).

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº D.L. 06.0004/2020-S.M.S
Contratante: MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, CNPJ Nº 12.333.746/0001-04; 
Contratada: NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA-ME (G 7), inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 28.641.927/0001-20; OBJETO: Aquisição de produtos para 
atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Lei n° 
13.979/2020, para enfrentamento da Pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), 
conforme especificações do Projeto Básico,  no valor de R$ 31.087,50 (trinta e 
um mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos); celebrado em 29/04/2020. 
Signatários: David Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida (contratante) e Igor 
Marques do Nascimento (contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Fundamentado no Art. 23, II, “a” 24, II,   “a” da Lei 8666/93, e conforme parecer 
da Assessoria Jurídica da Procuradoria Municipal, RATIFICO a DISPENSA DE 
LICITAÇÃO, objeto do Processo Administrativo nº 0107028/2020,  em favor 
da empresa H Q FERRO DE ARRUDA FALCÃO MADEIRAS EIRELI-ME 
(SERRARIA FALCÃO), inscrita no  CNPJ/MF sob n° 12.045.582/0001-01, objeto:  
aquisição de brinquedos para playgrounds a serem instalados nas Unidades I e II 
da Academia da Saúde, com o fito de oferecer lazer e entretenimento ao público 
infantil, cujo valor da contratação é de R$  15.800,00 (quinze mil e oitocentos 
reais).

Viçosa/AL, 13/03/2020.
DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA

Prefeito.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº D.L. 02.0001/2020-S.M.S
Contratante: MUNICÍPIO DE VIÇOSA/AL, CNPJ Nº 12.333.746/0001-04; 
Contratada: H Q FERRO DE ARRUDA FALCÃO MADEIRAS EIRELI-
ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 12.045.582/0001-01.; OBJETO: aquisição de 
brinquedos para playgrounds a serem instalados nas Unidades I e II da Academia 
da Saúde, com o fito de oferecer lazer e entretenimento ao público infantil, no 
valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais); celebrado em 13/03/2020. 
Signatários: David Daniel Vasconcelos Brandão de Almeida (contratante) e Helena 
Queiroz Ferro de Arruda Falcão (contratada).
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Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE
Projeto UPA Jacintinho

CNPJ 44.563.716/0015-78
Demonstrações Financeiras

Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 - Em reais
Ativo 2019
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.406.160
Contas a receber e outros recebíveis 198.271
 1.604.431
Total do ativo 1.604.431

Notas Explicativas das demonstrações contábeis
em 31 de dezembro de 2019

1. Informações gerais: a) Objetivo Sociais: O Instituto Na-
cional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE (Institui-
ção/Entidade) é uma associação civil de direito privado, sem 
fins lucrativos, filantrópico, de assistência à saúde, educação 
e social. E tem por finalidade prestar assistência a saúde em 
todos os seus níveis; desenvolver, manter, incrementar e gerir
atividades e projetos nas áreas da assistência social, saúde e 
educação, a quantos busquem seus serviços. b) Atividades 
Operacionais: A Instituição atua na área de saúde como ges-
tora de hospitais, unidades de Pronto Atendimento para Ur-
gência, Emergência, assim como no exercício de 2018 e 2019, 
também atuou em atividade meio, no contrato de gestão com 
o governo do Estado da Paraíba, prestando serviços nas áreas 
de manutenção, segurança, limpeza, recepção e outros seto-
res da área administrativa e de apoio. 2. Resumo das prin-
cipais políticas contábeis: As principais políticas contábeis 
aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras
estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando 
indicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e apre-
sentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas
(NBC TG 1000 - R1) e interpretação técnica para entidades 
sem finalidade de lucros ITG 2002 - R1, publicada em 02 de 
setembro de 2015, que estabelecem critérios e procedimen-
tos específicos de avaliação, de registros dos componentes e 
variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações 
contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em 
nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros. Elas 
foram preparadas considerando o custo histórico como base de
valor ajustadas para refletir remensurações do valor justo 
quando aplicável. A preparação das demonstrações financei-
ras em conformidade com a NBC TG 1000 - R1 requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício 
de julgamento por parte da administração da Instituição no 
processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que re-
querem maior nível de julgamento e possuem maior comple-
xidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são
significativas para as demonstrações financeiras, estão divul-
gadas na Nota 3. O INSAÚDE mantém um sistema de escritu-
ração uniforme dos seus atos e fatos administrativos por meio 
de processo eletrônico, considerando os aspectos de controle 
necessários à evidenciação e arquivo. 2.2. Regime contá-
bil: As transações são efetuadas de acordo com os Princípios 
de Contabilidade, obedecendo ao regime de competência.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens 
incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de 
acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual 
a Instituição atua (“moeda funcional”). As demonstrações fi-
nanceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcio-
nal da Instituição e, também, a sua moeda de apresentação.
2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, 
contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez 
imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias 
e com insignificante risco de variação no valor de mercado, 
sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
2.5. Instrumentos financeiros básicos: São reconhecidos 
inicialmente na data de negociação quando a Instituição se 
torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. 
São reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transações atribuíveis. Após o reconhe-
cimento inicial, esses instrumentos financeiros são medidos 
pelo custo amortizado. A Instituição tem os seguintes ins-
trumentos financeiros básicos: “Caixa e equivalentes de cai-
xa”, “Contas a receber e outros recebíveis”, “Fornecedores”.
2.6. Contas a receber: As contas a receber de clientes cor-
respondem aos valores a receber de clientes pela prestação de 
serviços no curso normal das atividades da Entidade. São re-
gistradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil 
da competência. 2.7. Imobilizado: Os itens do imobilizado 
são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o va-
lor da depreciação e de qualquer perda não recuperável acu-
mulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribu-
íveis necessários para preparar o ativo para o uso pretendido 
pela administração. A depreciação de outros ativos é calcula-
da com base no método linear para alocação de custos, me-
nos o valor residual durante a vida útil, que é estimada como 
segue: • Moveis e Utensílios; • Máquinas e Equipamentos;
• Equipamentos de Informática. Os valores residuais, a vida 
útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados 

e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de 
mudança significativa desde a última data de balanço. O valor 
contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu va-
lor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas em alienação 
são determinados pela comparação do valor de venda com o 
valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despe-
sas), líquidas” na demonstração do resultado. 2.8 Provisões
para perdas por impairment em ativos não financeiros: 
O imobilizado e outros ativos não circulantes, são revistos 
anualmente para se identificar evidências de perdas não recu-
peráveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas cir-
cunstâncias indicarem indícios de perda do valor recuperável 
(impairment). 2.9. Fornecedores: As contas a pagar aos for-
necedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com 
o uso do método de taxa de juros efetiva quando aplicável.
2.10. Provisões: As provisões são reconhecidas quando: (i) 
a Instituição tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados; (ii) é provável que uma 
saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e 
(iii) o valor possa ser estimado com segurança. As provisões 
são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser 
necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa 
antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado 
para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos 
da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da pas-
sagem do tempo é reconhecido como “despesas financeiras”.
2.11 Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos 
ao longo do período de existência da Entidade, não haven-
do capital social, devido a sua natureza jurídica de associa-
ção, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.
2.12. Receitas e despesas: O resultado das operações é apu-
rado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu va-
lor apurado, incorporado ao patrimônio social. (a) Receita de 
subvenção custeio: As receitas auferidas por subvenções cor-
respondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos
objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exer-
cício proporcionalmente aos gastos incorridos de acordo com 
cada contrato. (b) Custos e despesas: Os custos e despesas 
incorridos correspondem basicamente às despesas com pes-
soal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, 
serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade 
hospitalar e dos contratos de gestão, serviços de terceiros rela-
cionados direta ou indiretamente ao funcionamento das ope-
rações hospitalares, contratos de gestão e despesas adminis-
trativas, reconhecidos por competência. 2.13. Outros ativos 
e passivos circulantes e não circulantes: Os outros ativos
estão demonstrados pelos valores de custo ou de realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidos. Os outros passivos estão demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias 
correspondentes. 2.14. Demais receitas e despesas/custos: As
demais receitas e despesas/custos são reconhecidas no resul-
tado de acordo com o regime contábil de competência de exer-
cícios. 3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A 
Instituição faz estimativa e estabelece premissas com relação 
ao futuro, baseada na experiência histórica e em outros fato-
res, incluindo expectativas de eventos futuros. Por definição, 

Passivo e patrimônio líquido 2019
Circulante
Fornecedores 619.278
Salários e encargos sociais 223.585
Obrigações fiscais 31.430
Outros passivos 130
 874.422
Patrimônio líquido
Superávit exercício 730.009
Total do passivo e patrimônio líquido 1.604.431

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - Em reais

 2019
Receita líquida dos serviços prestados 2.577.070
Custos dos serviços prestados (1.850.435)
Resultado bruto 726.635
Receitas (despesas) financeiras
Despesas financeiras (2.132)
Receitas financeiras 5.505
 3.374
Superávit do exercício 730.009

Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - Em reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019
Superávit do exercício 730.009
Variações nos ativos e passivos
Contas de receber (198.271)
Fornecedores 619.278
Obrigações sociais e trabalhistas 223.585
Obrigações fiscais 31.430
Outros passivos 130
Caixa líquido gerado nas
 atividades operacionais 1.406.160
Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa 1.406.160
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
Caixa e equivalentes de
 caixa no final do exercício 1.406.160

as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais 
aos respectivos resultados reais. As principais estimativas re-
lacionadas às demonstrações contábeis da Instituição são re-
visadas anualmente e referem-se à provisões diversas, estima-
tivas referentes seleção de vidas úteis do ativo imobilizado.
4. Instrumentos financeiros 2019 2018
Ativos Financeiros mensurados pelo Custo
 amortizado menos provisão para perdas
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.406.160 -
Contas a Receber 198.271 -
 1.604.431 -
 2019 2018
Passivos Financeiros mensurados
 pelo Custo amortizado
Fornecedores 619.278 -
Características dos instrumentos financeiros. Os valores 
contábeis relativos a instrumentos financeiros possuem ven-
cimentos de curto prazo. Quando comparados com valores 
que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado 
ativo ou, na ausência deste, com o valor presente líquido dos 
fluxos de caixa futuro, ajustados com base na taxa vigente 
de juros no mercado, se aproximam de seus correspondentes 
valores de mercado.
5. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Fundo Fixo 2.000 -
Banco Conta Movimento - -
Aplicação Financeiras de Curto Prazo 1.404.160 -
 1.406.160 -
Correspondem substancialmente a aplicações financeiras 
vinculadas ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário 
- CDI e Fundo de Investimento), avaliados pelo custo de 
aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em contra-
partida ao resultado do exercício.
6. Contas a receber e outros recebíveis
a) Composição do saldo por contrato 2019 2018
Contrato Jacintinho 198.271 -
 198.271 -

Demonstração da mutação do patrimônio
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - Em reais

 Superávit do exercício
Em 31 de dezembro de 2018 -
Superávit do exercício 730.009
Em 31 de dezembro de 2019 730.009

7. Imobilizado Moveis e Maquinas e Equipamentos
 Utensilios Equipamentos de Informatica Total
Saldo em 1 de Janeiro 2018 - - - -
Aquisições - - - -
Depreciações - - - -
Saldo em 31 de Dezembro 2018 - - - -
Saldo em 1 de Janeiro 2019 - - - -
Aquisições 23.177 1.900 23.381 48.458
Depreciações (23.177) (1.900) (23.381) (48.458)
Saldo em 31 de Dezembro 2019 - - - -
Apresentada aquisição de imobilizados pela Unidade de Jacintinho e sua respectiva depreciação, não houve eventos ou altera-
ções nas circunstâncias que demonstrassem indícios de perda do valor recuperável (impairment) dos bens do ativo imobilizado.
8. Fornecedores 2019 2018
Fornecedores 78.684 -
Provisão de Serviços Médicos 385.000 -
Provisão de Serviços Diversos 155.594 -
 619.278 -
Parte do valor de “serviços prestados” a pagar em 31 de dezembro de 2019 corresponde a aferição de despesas ocorridas no 
mês, cujo documentos de cobrança são emitidos no mês subsequente.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2020,

               O Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões 
do Estado de Alagoas (SATED/AL), por seu Presidente, infra-assinado, Convoca 
todos os associados, em pleno gozo de seus direitos sociais e na forma Estatutária, 
para participarem das eleições da nova Diretoria do quadrienio 2020 a 2024, que 
será realizada no dia 30 de Julho de 2020, das 08;00 as 18;00 horas, na Sede e 
nas Delegacias cledenciadas do SATED/AL, Inscrições das chapas, de 01 a 30 
de Junho de 2020, prazo de impugnação das chapas inscritas, 15 de Julho de 
2020, publicação dos resultados das impugnações ( Se houver ) será no dia 16 
de Julho de 2020, Os documentos necessários para as inscrições das chapas serão 
regulamentados por portaria ate o dia 25 de Maio de 2020, e afixada na Sede e 
Delegaçias cledençiadas do Sindicato e órgãos congêneres. 
                                                                         Maceió-AL, 15 de maio de 2020.                                              
                                            José Vieira da Silva Irmão

Diretor Presidente

   

GABRIEL PIMENTEL CONSTRUÇÕES EIRELI - ME escrito sob 
CNPJ:36.102.540/0001-23localizado naRua João Pessoa, Nº 290, centro, 
Canhotinho - PE, Cep: 55.420-00com ramo na atividade de Construções de 
Edifícios, vem torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Estado 
de Alagoas IMA/AL a Regularização da Licença de Instalação para um Loteamento 
denominada Residencial Morada Nova, localizado na estrada  de acesso a Fazenda 
Camaratuba - Cidade Hortigranjeira - BR 104, s/n, União Dos Palmares - AL. 

   

A CONCRENORTE-CONCRETO DO NORDESTE LTDA, situada na Rodovia AL 
220, nº 1605, Canafístula - Arapiraca/AL,  inscrita no CNPJ  nº 04.493.020/0001-
00, torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas 
a renovação de sua Licença de Operação para fabricação de artefatos de cimento 
para uso na construção,localizada no município de Arapiraca/AL.

   

D CAVALCANTE DA SILVA GAS, CNPJ: 19.330.837/0001-27, localizada na R. 
José Belarmino, 144, Centro, Coité do Nóia-AL, CEP: 57.325-000, torna público 
que requereu ao IMA/AL, aRenovação da Licença de Operação, para comércio 
varejista com depósitos de produtos químicos, agrotóxicos e substâncias perigosas 
(incluindo GLP).

      9. Salários e encargos sociais 2019 2018
Salários e ordenados a pagar 134.607 -
Previdência Social a recolher 11.834 -
Fundo de Garantia a recolher 13.602 -
Provisão de Férias e Encargos 32.810 -
Provisão de Aviso Prévio Indenizado 20.183 -
Provisão de Multa de FGTS 10.550 -
 223.585 -
10. Receita líquida dos serviços prestados 2019 2018
Recursos de Terceiros
Receita com Subvenções - Custeio 2.577.070 -
Recursos Total 2.577.070 -
11. Custos dos serviços prestados 2019 2018
Custos
Salários e agregados 269.797 -
Fundo de garantia 21.100 -
Provisões trabalhistas 86.590 -
Vale transporte 8.118 -
Serviços pessoa física 1.484 -
Serviços pessoa jurídica 926.614 -
Locações Diversas 44.066 -
Manutenção e conservação 5.665 -
Materiais e Medicamentos 276.966 -
Materiais de limpeza 22.183 -
Material de escritório 11.502 -
Depreciação e amortização 48.458 -
Imobilizado de valor diminuto 1.545 -

Nelson Alves Lima - Presidente
CPF: 695.213.958-34 - RG: 5.099.552-2

Aluizio Soares dos Santos - Contador
CPF: 133.945.094-15 - TC CRC: 1SP114522/O-3

Viagens 33.877 -
Despesa com veículos 2.039 -
Combustível e lubrificantes 3.787 -
Outros custos 86.644 -
Total 1.850.435 -
12. Receitas (despesas) financeiras 2019 2018
Despesas Financeira
Juros e Correção Monetária (315) -
Tarifas Bancárias (1.010) -
IOF (95) -
IRRF sobre Aplicações Financeira (713) -
 (2.132) -
Receitas Financeiras
Juros Aplicações Financeiras 5.369 -
Juros e Correção Monetária
Descontos Obtidos 136 -
 5.505 -
 3.374 -
13. INSS Cota Patronal: Certificado de Entidade Benefi-
cente de Assistência Social: Em 16 de novembro de 2017 
foi publicado em Diário Oficial nº 219 a portaria nº 1.680 
de 31 de outubro de 2017, o deferimento para renovação do 
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência social, 
com validade para o triênio de 2018 a 2020, e que concede 
a entidade a isenção em relação a cota patronal do INSS.
14. Demonstrações das renúncias fiscais: O Instituto Na-
cional de pesquisa e Gestão em Saúde - INSAUDE, é uma 

entidade sem fins lucrativos, imune ao imposto de renda 
(IRPJ) e ao imposto sobre serviços (ISS), nos termos do 
artigo 150 da Constituição Federal (CF), bem como isenta 
das contribuições sociais destinadas à Previdência Social 
(Contribuição Patronal do INSS e RAT), e à Seguridade 
Social (COFINS e CSLL), em razão da certificação prevista 
(Ministério da Saúde) no artigo 29 da Lei 12.101/2009, em 
consonância com o artigo 195 da CF. Já em relação ao PIS 
incidente sobre a folha de pagamento (art. 13 da MP 2.158-
35/2001), em decorrência dos precedentes favoráveis em 
matéria julgada no Supremo Tribunal Federal, a instituição 
não recolhe a referida contribuição social. Os valores dos tri-
butos objeto das renúncias fiscais foram:
 2019 2018
Contribuição para Financiamento
 da Seguridade Social (COFINS) 77.477 -
Contribuição Patronal ao INSS 79.550 -
imposto de Serviço de
 Qualquer Natureza ( ISSQN) 129.129 -
Programa de Integração Social (PIS) 2.851 -
 289.007 -
Os cálculos acima estão considerando a utilização do “Lucro 
Real” como regime tributário. O parecer da auditoria consoli-
dado da Instituição pertinente ao ano 2019 está disponível no 
diário oficial do estado de São Paulo, no link abaixo, contem-
pladas entre as páginas 35 a 37. http://diariooficial.impren-
saoficial.com.br/nav_v5/index.asp?c=3&e=20200423&p=1.

Nome da unidade: UPA Dr. Ismar Gatto - Jacintinho - Maceió/AL
CNPJ: 44.563.716/0015-78
Dada de início das atividades da unidade: 02/11/2019
Características e perfil da unidade:
Contrato de Gestão nº 339/2019. A UPA porte III - Dr. Ismar Gatto - Jacintinho é componente integrante da rede de atenção à saúde do SUS em Maceió/AL, articulando-se com a 
Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por meio de fluxos lógicos e efetivos 
de referência e contra referência, ordenados pelas Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região. Atendimento 24hs por dia, todos os dias. 
Serviços: clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia; exames de eletrocardiografia, raios X e laboratorial; suturas e imobilização ortopédica.
Relatório de Execução do Contrato - 2019 1º semestre 2º semestre
linha de contratação contratado realizado % realizado contratado realizado % realizado
Pronto-Socorro/Pronto Atendimento (atendimentos urgência/emergência) - - - 20.250 20.089 99%
SADT interno - - - - 4.496 -
Suturas - - - - 447 -
Curativo - - - - 55 -
Inalação - - - - 908 -

MACEDO & LIMA TURISMO E TRANSPORTE LTDA, inscrita no CNPJ: 
13.192.162/0001-10 com ramo de atividade de transporte de combustíveis, situado 
na Av. Otacílio Holanda, Nº 46, Cidade Universitária, Maceió - Alagoas torna 
público que requereu do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas a renovação de sua 
Autorização de Transporte de Produtos Perigosos de acordo com as leis ambientais 
vigentes.

   

A MG – MORAES GUERRA EMPREENDIMENTOS LTDA, portadora do CNPJ 
24.343.790/0001-76, Localizada na Av. Conselheiro Rosa e Silva, Nº 1356, Aflitos, 
Recife/PE, torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente de Alagoas 
(IMA/AL), Licença de Instalação (LI) do seu empreendimento LOTEAMENTO 
PEROBA, localizado na Rod. AL 101 Norte, KM 155, Distrito Peroba, Maragogi/
Al.

   

Dedini S/A Industrias de Base, localizada na Avenida Fernandes Lima, 4789 BL 
I Farol-Maceió -AL, inscrita no CNPJ 50.109.271/0015-53, com atividade de 
Manutenção e Reparação de Máquinas e Equipamentos para usos Industriais, 
torna público que requereu do Instituo do Meio Ambiente a Renovação da Licença 
de Operação nº 2018.2609863757.EXP.LON, de acordo com as leis Ambientais 
Vigentes.

   

L. PEREIRA & CIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ n° 12.316.402/0001-89, 
com endereço a Rua Engenheiro Otávio Cabral, n° 1123 – Farol, Maceió/AL, torna 
público que está requerendo ao Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas 
IMA/AL, aAutorização Ambiental,para Extração de Saibroem uma área de 3,94ha 
na zona rural do município de Satuba/AL, em terras da Usina Utinga Leão,para 
atender as obras de Implantação/Pavimentação da Rodovia AL-404, com extensão 
de 6,30 km.

   

RARO SERVIÇOS DE TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA, inscrito no CNPJ 
nº 09.331.393/0001-90, estabelecido naRua Gonçalves de Magalhães, nº. 745, loja 
0000, Ibura, Recife - PE, CEP: 51.190-500, com atividade de transporte rodoviário 
de produtos perigosos, torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente 
IMA/AL, à Renovação da Licença para Autorização para Transporte de Produtos 
Perigosos - ATPP.
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Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - Insaúde
Projeto Upa Tabuleiro

CNPJ 44.563.716/0018-10
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 - Em reais

Demonstração da mutação do patrimônio
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - Em reais

Demonstração do fluxo de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - Em reais

Notas explicativas da administração às demonstrações
contábeis em 31 de dezembro de 2019 - Em reais

Demonstração do resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2019 - Em reaisAtivo 2019

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.193
Contas a receber e outros recebíveis 951.534
Adiantamento a funcionários 15.000
 967.727
Total do ativo 967.727

 Superávit do exercício
Em 31 de dezembro de 2018
Superávit do exercício 255.142
Em 31 de dezembro de 2019 255.142

 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Superávit do exercício 255.142
Variações nos ativos e passivos
Contas de receber (951.534)
Adiantamentos a funcionários (15.000)
Fornecedores 570.749
Obrigações sociais e trabalhistas 90.491
Obrigações fiscais 11
Outros passivos 51.334
Caixa líquido gerado nas
 atividades operacionais 1.193
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.193
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício
Caixa e equivalentes de
 caixa no final do exercício 1.193

1. Informações gerais: a) Objetivo Sociais: O Institu-
to Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde - INSAÚDE 
(Instituição/Entidade) é uma associação civil de direito 
privado, sem fins lucrativos, filantrópico, de assistência 
à saúde, educação e social. E tem por finalidade prestar 
assistência a saúde em todos os seus níveis; desenvolver, 
manter, incrementar e gerir atividades e projetos nas áreas 
da assistência social, saúde e educação, a quantos busquem 
seus serviços. b) Atividades Operacionais: A Instituição 
atua na área de saúde como gestora de hospitais, unidades 
de Pronto Atendimento para Urgência, Emergência, assim 
como no exercício de 2018 e 2019, também atuou em ati-
vidade meio, no contrato de gestão com o governo do Es-
tado da Paraíba, prestando serviços nas áreas de manuten-
ção, segurança, limpeza, recepção e outros setores da área
administrativa e de apoio. 2. Resumo das principais po-
líticas contábeis: As principais políticas contábeis aplica-
das na preparação destas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo 
consistente nos exercícios apresentados, salvo quando in-
dicado de outra forma. 2.1. Base de preparação e apre-
sentação: As demonstrações financeiras foram elaboradas 
e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias 
empresas (NBC TG 1000 - R1) e interpretação técnica para 
entidades sem finalidade de lucros ITG 2002 - R1, publica-
da em 02 de setembro de 2015, que estabelecem critérios 
e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos 
componentes e variações patrimoniais e de estruturação 
das demonstrações contábeis, e as informações mínimas 
a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem 
finalidade de lucros. Elas foram preparadas considerando
o custo histórico como base de valor ajustadas para refletir 
remensurações do valor justo quando aplicável. A prepa-
ração das demonstrações financeiras em conformidade 
com a NBC TG 1000 - R1 requer o uso de certas estimati-
vas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da administração da Instituição no processo de 
aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem 
maior nível de julgamento e possuem maior complexidade,
bem como aquelas cujas premissas e estimativas são signi-
ficativas para as demonstrações financeiras, estão divulga-
das na Nota 3. O INSAÚDE mantém um sistema de escri-
turação uniforme dos seus atos e fatos administrativos por 
meio de processo eletrônico, considerando os aspectos de 
controle necessários à evidenciação e arquivo. 2.2. Regi-
me contábil: As transações são efetuadas de acordo com 
os Princípios de Contabilidade, obedecendo ao regime de 
competência. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresen-
tação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são 
mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Instituição atua (“moeda funcional”).
As demonstrações financeiras estão apresentadas em Re-
ais, que é a moeda funcional da Instituição e, também, a 
sua moeda de apresentação. 2.4. Caixa e equivalentes de 
caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e inves-
timentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimen-
to igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com insignificante 
risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados 
pelo custo acrescido de juros auferidos. 2.5. Instrumen-
tos financeiros básicos: São reconhecidos inicialmente na 
data de negociação quando a Instituição se torna uma parte 
das disposições contratuais do instrumento. São reconhe-
cidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer 
custos de transações atribuíveis. Após o reconhecimento 
inicial, esses instrumentos financeiros são medidos pelo 
custo amortizado. A Instituição tem os seguintes instru-
mentos financeiros básicos: “Caixa e equivalentes de 
caixa”, “Contas a receber e outros recebíveis”, “Forne-
cedores”. 2.6. Contas a receber: As contas a receber de
clientes correspondem aos valores a receber de clientes 
pela prestação de serviços no curso normal das atividades 
da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecen-
do ao regime contábil da competência. 2.7. Imobilizado:
Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histó-
rico de aquisição menos o valor da depreciação e de qual-
quer perda não recuperável acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis necessários para 
preparar o ativo para o uso pretendido pela administração. 

A depreciação de outros ativos é calculada com base no mé-
todo linear para alocação de custos, menos o valor residual 
durante a vida útil, que é estimada como segue: • Moveis 
e Utensílios; • Máquinas e Equipamentos; • Equipamentos 
de Informática. Os valores residuais, a vida útil e os méto-
dos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se 
necessário, quando existir uma indicação de mudança sig-
nificativa desde a última data de balanço. O valor contábil 
de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recu-
perável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor 
recuperável estimado. Os ganhos e as perdas em alienação 
são determinados pela comparação do valor de venda com 
o valor contábil e são reconhecidos em “Outras recei-
tas (despesas), líquidas” na demonstração do resultado.
2.8. Provisões para perdas por impairment em ativos 
não financeiros: O imobilizado e outros ativos não cir-
culantes, são revistos anualmente para se identificar evi-
dências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre 
que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem 
indícios de perda do valor recuperável (impairment). 2.9. 
Fornecedores: As contas a pagar aos fornecedores são 
inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequen-
temente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do 
método de taxa de juros efetiva quando aplicável. 2.10. 
Provisões: As provisões são reconhecidas quando: (i) a 
Instituição tem uma obrigação presente ou não formali-
zada como resultado de eventos passados; (ii) é provável 
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 
obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com seguran-
ça. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as 
avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no 
tempo e para os riscos específicos da obrigação. O aumen-
to da obrigação em decorrência da passagem do tempo é 
reconhecido como “despesas financeiras”. 2.11. Patrimô-
nio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo 
do período de existência da Entidade, não havendo capital 
social, devido a sua natureza jurídica de associação, con-
forme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. 2.12. 
Receitas e despesas: O resultado das operações é apurado 
pelo regime de competência de exercício, tendo o seu va-
lor apurado, incorporado ao patrimônio social. (a) Receita 
de subvenção custeio: As receitas auferidas por subven-
ções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos 
respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no 
resultado do exercício proporcionalmente aos gastos in-
corridos de acordo com cada contrato. (b) Custos e despe-
sas: Os custos e despesas incorridos correspondem basica-
mente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e 
medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários 
ao funcionamento da unidade hospitalar e dos contratos de 
gestão, serviços de terceiros relacionados direta ou indi-
retamente ao funcionamento das operações hospitalares, 
contratos de gestão e despesas administrativas, reconhe-
cidos por competência. 2.13. Outros ativos e passivos 
circulantes e não circulantes: Os outros ativos estão 
demonstrados pelos valores de custo ou de realização, in-
cluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações 
monetárias auferidos. Os outros passivos estão demons-
trados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos, encargos e as varia-
ções monetárias correspondentes. 2.14. Demais receitas 

e despesas/custos: As demais receitas e despesas/custos 
são reconhecidas no resultado de acordo com o regime 
contábil de competência de exercícios. 3. Estimativas e 
julgamentos contábeis críticos: A Instituição faz estima-
tiva e estabelece premissas com relação ao futuro, baseada 
na experiência histórica e em outros fatores, incluindo ex-
pectativas de eventos futuros. Por definição, as estimativas 
contábeis resultantes raramente serão iguais aos respecti-
vos resultados reais. As principais estimativas relacionadas 
às demonstrações contábeis da Instituição são revisadas 
anualmente e referem-se à provisões diversas, estimati-
vas referentes seleção de vidas úteis do ativo imobilizado.
4. Instrumentos financeiros 2019 2018
Ativos Financeiros mensurados pelo Custo
 amortizado menos provisão para perdas
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.193 -
Contas a Receber 951.534 -
Adiantamento a Funcionários 15.000
 967.727 -
 2019 2018
Passivos Financeiros mensurados 
 pelo Custo amortizado
Fornecedores 570.749 -
Características dos instrumentos financeiros: Os valores 
contábeis relativos a instrumentos financeiros possuem 
vencimentos de curto prazo. Quando comparados com va-
lores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um 
mercado ativo ou, na ausência deste, com o valor presente 
líquido dos fluxos de caixa futuro, ajustados com base na 
taxa vigente de juros no mercado, se aproximam de seus 
correspondentes valores de mercado.
5. Caixa e equivalentes de caixa 2019 2018
Fundo Fixo - -
Banco Conta Movimento 1.193 -
Aplicação Financeiras de Curto Prazo - -
 1.193 -
6. Contas a receber e outros recebíveis
a) Composição do saldo por contrato 2019 2018
Contrato Tabuleiro dos Martins 951.534 -
 951.534 -
7. Adiantamento a funcionários: Trata-se substancial-
mente (R$ 15.000) de adiantamento a funcionários.

Passivo e patrimônio líquido 2019
Circulante
Fornecedores 570.749
Salários e encargos sociais 90.491
Obrigações fiscais 11
Obrigações com partes relacionadas 51.334
 712.585
Patrimônio líquido
Superávit exercício 255.142
 255.142
Total do passivo e patrimônio líquido 967.727

 2019
Receita líquida dos serviços prestados 952.742
Custos dos serviços prestados (696.945)
Resultado bruto 255.797
Receitas (despesas) financeiras
Despesas financeiras (655)
Superávit do exercício 255.142

8. Imobilizado Moveis e Maquinas e Equipamentos
 Utensilios Equipamentos de Informatica Total
Saldo em 1 de Janeiro 2018 - - - -
Aquisições - - - -
Depreciações - - - -
Saldo em 31 de Dezembro 2018 - - - -
Saldo em 1 de Janeiro 2019 - - - -
Aquisições 5.534 1.900 11.213 18.647
Depreciações (5.534) (1.900) (11.213) (18.647)
Saldo em 31 de Dezembro 2019 - - - -
Apresentada aquisição de imobilizados pela Unidade de Tabuleiro e sua respectiva depreciação, não houve eventos 
ou alterações nas circunstâncias que demonstrassem indícios de perda do valor recuperável (impairment) dos bens do 
ativo imobilizado.
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      9. Fornecedores 2019 2018
Fornecedores 185.749 -
Provisão de Serviços Médicos 385.000 -
 570.749 -
Parte do valor de “serviços prestados” a pagar em 31 de 
dezembro de 2019 corresponde a aferição de despesas 
ocorridas no mês, cujo documentos de cobrança são emiti-
dos no mês subsequente.
10. Salários e encargos sociais 2019 2018
Salários e ordenados a pagar 60.352 -
Previdência Social a recolher 4.621 -
Fundo de Garantia a recolher 5.510 -
Provisão de Férias e Encargos 12.660 -
Provisão de Aviso Prévio Indenizado 4.948 -
Provisão de Multa de FGTS 2.400 -
 90.491 -
11. Receita líquida dos serviços prestados
 2019 2018
Recursos de Terceiros
Receita com Subvenções - Custeio 951.534 -
Outras Receitas 1.208
Recursos Total 952.742 -
12. Custos dos serviços prestados 2019 2018
Custos
Salários e agregados 60.808 -
Fundo de garantia 4.800 -
Provisões trabalhistas 29.428 -
Vale transporte 3.931 -
Serviços pessoa jurídica 386.620 -

Materiais e Medicamentos 143.263 -
Materiais de limpeza 16.062 -
Material de escritório 2.668 -
Depreciação e amortização 18.647 -
Imobilizado de valor diminuto 21.567 -
Viagens 9.059 -
Outros custos 93 -
Total 696.945 -
13. Receitas (despesas) financeiras 2019 2018
Despesas Financeira
Juros e Correção Monetária - -
Tarifas Bancárias (655) -
IOF - -
IRRF sobre Aplicações Financeira - -
 (655) -
14. INSS Cota Patronal: Certificado de Entidade Be-
neficente de Assistência Social: Em 16 de novembro de 
2017 foi publicado em Diário Oficial nº 219 a portaria 
nº 1.680 de 31 de outubro de 2017, o deferimento para 
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de 
Assistência social, com validade para o triênio de 2018 
a 2020, e que concede a entidade a isenção em relação a 
cota patronal do INSS. 15. Demonstrações das renún-
cias fiscais: O Instituto Nacional de pesquisa e Gestão 
em Saúde - INSAUDE, é uma entidade sem fins lucrati-
vos, imune ao imposto de renda (IRPJ) e ao imposto so-
bre serviços (ISS), nos termos do artigo 150 da Consti-
tuição Federal (CF), bem como isenta das contribuições 
sociais destinadas à Previdência Social (Contribuição 

Patronal do INSS e RAT), e à Seguridade Social (CO-
FINS e CSLL), em razão da certificação prevista (Mi-
nistério da Saúde) no artigo 29 da Lei 12.101/2009, em 
consonância com o artigo 195 da CF. Já em relação ao 
PIS incidente sobre a folha de pagamento (art. 13 da MP 
2.158-35/2001), em decorrência dos precedentes favorá-
veis em matéria julgada no Supremo Tribunal Federal, a 
instituição não recolhe a referida contribuição social. Os 
valores dos tributos objeto das renúncias fiscais foram:
 2019 2018
Contribuição para Financiamento
 da Seguridade Social (COFINS) 28.582 -
Contribuição Patronal ao INSS 19.148 -
imposto de Serviço de
 Qualquer Natureza ( ISSQN) 47.637 -
Programa de Integração Social (PIS) 689 -
 96.056 -
Os cálculos acima estão considerando a utilização do 
“Lucro Real” como regime tributário. O parecer da au-
ditoria consolidado da Instituição pertinente ao ano 2019 
está disponível no diário oficial do estado de São Paulo, 
no link abaixo, contempladas entre as páginas 35 a 37. 
http://diariooficial.imprensaoficial.com.br/nav_v5/index.
asp?c=3&e=20200423&p=1.

Nelson Alves Lima - Presidente
CPF: 695.213.958-34 - RG: 5.099.552-2
Aluizio Soares dos Santos - Contador

CPF: 133.945.094-15 - TC CRC: 1SP114522/O-3
Nome da unidade: UPA Galba Novaes de Castro - Tabuleiro - Maceió/AL
CNPJ: 44.563.716/0018-10
Dada de início das atividades da unidade: 15/12/2019
Características e perfil da unidade:
Contrato de Gestão sob nº 340/2019. A UPA porte III - Galba Novaes de Castro - Tabuleiro dos Martins é componente integrante da rede de atenção à saúde do SUS em Maceió/AL, 
articulando-se com a Atenção Básica à Saúde, SAMU 192, unidades hospitalares, unidades de apoio diagnóstico e terapêutico e com outros serviços de atenção à saúde, por meio de 
fluxos lógicos e efetivos de referência e contra referência, ordenados pelas Centrais de Regulação Médica de Urgências e complexos reguladores instalados na região. Atendimento 
24hs por dia, todos os dias. Serviços de clínica médica, pediatria, ortopedia e odontologia; exames de eletrocardiografia, raios X e laboratorial. suturas e imobilização ortopédica.
Relatório de Execução do Contrato - 2019 1º semestre 2º semestre
linha de contratação contratado realizado % realizado contratado realizado % realizado
Pronto-Socorro/Pronto Atendimento
(atendimentos urgência/emergência) - - - 5.063 5.997 118%
SADT interno - - - - 2.102 -
Suturas - - - - 116 -
Curativo - - - - 100 -
Inalação - - - - 31 -
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