
 
 

 

Itapetininga, 21 de maio de 2021. 

 

Aos 

Beneficiários da APAS Itapetininga 

 

 

 

Assunto: Rescisão Contratual Unimed Tatuí 

 

 

 

Prezados, 

 

A Associação Policial de Assistência à Saúde de Itapetininga, comunica a todos os Associados que após 

análise da nova proposta de reajuste apresentada pelo Hospital Unimed de Tatui, chegamos à conclusão que a 

manutenção do contrato com aquele nosocômio se tornará insustentável para nossa Associação, tendo em vista os 

valores praticados. 

 

Devido a isso, conforme decidido em Assembleia Geral ocorrida em 25/02/2021 (Ata nº 49 disponível no site 

da APAS) visando o equilíbrio financeiro da Associação e evitando a insolvência já mencionado no comunicado 

enviado anteriormente, informamos que infelizmente não poderemos renovar o contrato com o Hospital Unimed 

Tatuí. 

Se necessário essas medidas poderão ser tomadas com outros prestadores, lembrando que a ASSOCIAÇÃO 

é patrimônio de todos e temos que lutar e entender que essas decisões são para preservar o que construímos ao longo 

de 27 anos. 

 

Abaixo segue comparativos dos valores cobrados pelos estabelecimentos hospitalares: 

 

DIARIAS E TAXAS UNIMED TATUÍ HOSPITAL MODELO 
HOSPITAL 

EVANGÉLICO 

DIARIA DE UTI 
R$ 2.037,10 

 
R$ 581,64 R$ 544,68 

QUARTO COLETIVO R$ 530,88 R$ 145,40 R$ 144,36 

CONSULTA EM 

PRONTO SOCORRO 
R$ 139,73 R$ 90,13 R$ 84,02 

DIARIA DE 

ISOLAMENTO 
R$ 901,87 R$ 297,00 R$ 626,39 

TAXA MANUTENÇÃO 

DE CADASTRO 
R$ 15,00 por pessoa NÃO COBRA NÃO COBRA 

 

Diante do exposto e conforme deliberação dos Associados presentes na Assembleia Geral, teremos como segundo 

ato a suspensão do contrato de prestação serviço com o Hospital Unimed de Tatuí, que prestará serviços até o dia 

18/06/2021.  

 

A partir desta data os atendimentos hospitalares passarão a ser realizados pelos hospitais relacionados abaixo: 

 

• Hospital Notre Dame (Modelo) 

• Hospital Cristão de Sorocaba (Evangélico) 

• Hospital Samaritano 

• Hospital Santa Lucinda 

• Hospital Associação Beneficente de Apiaí 

• Hospital Associação Beneficente de Capão 

Bonito 

• Hospital Beneficente de Cesário Lange 

• Cruz Azul de São Paulo 

• Fundação Luiz João Labronici (Boituva) 

• Irmandade Santa Casa de Angatuba 

• Santa Casa Misericórdia de Itapeva 

• Santa Casa Misericórdia de Tatuí 

 

 

Para os atendimentos de urgência e emergência seguindo o padrão, o beneficiário será dirigido ao Pronto 

Atendimento Municipal e será realizado pela APAS o intercambio intra-hospitalar com meios que se façam necessário. 
 

 

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e pedimos a compreensão de todos, pois temos a certeza 

que em um curto espaço de tempo voltemos as normalidades. 

 

Atenciosamente. 

 

Moises Machado de Campos 

Presidente  

 


