
 
Governo do Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Subsecretaria de Planejamento                                                                                                      

 

 

Audiência Presencial – LOA 2019                 

Descrição da Solicitação – Secretaria da Saúde 

 

RA Araçatuba 

 Implantação de AME Cirúrgico – Araçatuba e Penápolis 

 Expansão no quadro de funcionários no Hospital Estadual de Mirandópolis 

 Reposição do número de consultas (10 mil) no AME de Andradina 

 Manutenção no número de cirurgias no AME de Andradina 

 Início do atendimento do Centro de Hemodiálise da Santa Casa de Andradina 

 Correção monetária nos repasses para o Programa de Atenção Básica 

 Criação de mecanismos para enfrentamento dos processos de judicialização na 
saúde 

 Aumento de repasses para cirurgias de média e alta complexidade nas Santas 
Casas 

 Aumento de custeio para programas de saúde – Regional Araçatuba 

 Gestão no sentido de reajuste da tabela SUS 

 Aumento de recursos para Santas Casas, objetivando o custeio de plantões 
médicos 

 Organização e revisão na oferta dos serviços de saúde – Ilha Solteira 

 Construção de hospital (modernas tecnologias ) – Regional 
 

RA Barretos 

 Continuidade das obras e equipamentos do Hospital Regional Estadual de 
Bebedouro 

 Aumento de repasse no Programa Pró Santa Casa em Olímpia (único hospital da 
cidade) 

 Reajuste na tabela SUS  

 Maior participação do Estado no Sistema de Saúde – Olímpia 

 Instalação de AME em Olímpia 

 Melhoria do atendimento da Santa Casa de Barretos  
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RA Bauru 

 Reforma e ampliação das vagas de internação do Hospital Manoel de Abreu – 
Bauru 

 Construção do anexo para atendimento aos presidiários no Hospital Manoel de 
Abreu - Bauru 

 Expansão do funcionamento (integral) dos serviços para atendimento ao 

usuário de álcool e droga – SERAD (Serviço de Atendimento e Referência em 

Álcool e Drogas)– HC Botucatu (UO 09059) 

 Expansão do número de leitos no HC de Botucatu (em decorrência do 

funcionamento de novos AME´s na região) 

 Retomada da reforma do Hospital Manoel de Abreu visando o aumento do 

número de leitos de internação 

 Aporte de recursos para Santa Casa de Pirajuí, tendo em vista seu atendimento 

a microrregião (Balbinos, Reginópolis, Presidente Alves...) 

 Construção de Hospital Penitenciário em Pirajuí (atendimento para 07 

penitenciárias) 

 Implantação de AME em Pirajuí e Jaú 

 Aumento do custeio para Hospital Estadual de Botucatu 

 Aumento de recursos para Santas Casas – pequenos municípios 

 Adequação de local para procedimento em hemodiálise na Santa Casa de 

Misericórdia de Pederneiras 

 

RA/RM Campinas 

 Agilização do acesso aos serviços de média e alta complexidade - Cosmópolis  

 Melhoria dos serviços de Atenção Básica – Cosmópolis 

 Contratação de médicos especialistas para serviços hospitalares – Americana 

 Correção do valor do repasse para atendimento de dependentes químicos e 
psiquiátricos – Americana 

 Recursos de custeio para programas de Atenção Básica – PAB – Conselho de 
Desenvolvimento RMC e Santo Antonio de Posse 

 Criação de protocolo de demandas visando o equacionamento do processo de 
judicialização da saúde – Câmara Temática de Saúde – Regional  

 Recursos de custeio para apoio aos pequenos municípios – Iracemápolis 

 Aperfeiçoamento do processo de distribuição de medicamentos de alto custo / 
hepatite 
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 Implantação de hospitais regionais para atendimento aos pequenos municípios 
– Santo Antonio de Posse 

 Expansão dos investimentos nos programas de prevenção de doenças 
transmitidas por vetores – SUCEN 

 Encaminhamento de consulta ao Tribunal de Justiça visando manifestação 
quanto a judicialização de procedimentos médicos 

 Implantação de Central de Compras de Medicamentos e Insumos na Secretaria 
de Saúde visando tirar a responsabilidade dos Departamentos Regionais de 
Saúde 

 Aperfeiçoamento dos Sistemas de informatização da área da saúde 

 Aumento de recursos de PAB – Estadual da Saúde 

 Melhoria nos acessos aos serviços de saúde 

 Construção de Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – Indaiatuba 

 Aprimoramento nos serviços de saúde na área de competência do SUS 
abrangendo: cardiologia, ortopedia, oncologia, oftalmologia, assistência 
farmacêutica e insumos 

 Coparticipação do Estado no financiamento do SAMU 

 Expansão dos serviços da rede de Atenção Psicossocial / saúde mental 

 Implantação do CROS Metropolitano – Conselho da RMC 

 Majoração orçamentária para aumento do piso de Atenção Básica – PAB – 
Conselho RMC 

 Investimento na compra de medicamentos de responsabilidade do Estado – 
Conselho RMC 

 Aumento na oferta de consultas, exames, internações, e procedimentos alta 
complexidade – Conselho RMC 
 

RA Central 

 Aquisição de ônibus, ambulância e veículo para transporte de pacientes - 
Dobrada 

 Construção de consultórios médicos na Unidade Básica de Saúde – Dobrada 

 Aquisição de ambulância suporte avançado – Santa Lúcia 

 Aquisição de Raio X para UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Dr. Antonio 
Alonso Martinez  na Vila Xavier em Araraquara 

 Reformas e ampliações de Unidades Básicas de Saúde – Porto Ferreira 

 Aquisição de ambulâncias e micro-ônibus – Tabatinga 

 Construção de Centro de Especialidades / Farmácia Municipal/ Centro de 
Fisioterapia / Secretaria Municipal de Saúde / Unidade Básica de Saúde – LAS 
LOMAS – Matão  
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 Ampliação / reformas das UBS – Bairro Alto/ Jardim São José / Jardim Paraíso; 
Centro de Fisioterapia e terminar reforma da UBS – São L. do Turvo – Matão 

 Aquisição de 01 ônibus para transporte dos usuários do sistema SUS para 
outras cidades – Matão 

 Aquisição de ambulâncias de pequeno e grande porte para simples remoção – 
Dourado 

 Aquisição de veículo, tipo van, para transporte de pacientes – Cândido 
Rodrigues 

 Construção de prédio para NGA 3 – Araraquara 

 Expansão do Centro cirúrgico (05 unidades) – Hospital Estadual de Américo 
Brasiliense 

 Transformação do AME de Taquaritinga em AME Cirúrgico 

 Implantação de ações visando a redução da judicialização de medicamentos 

 Melhorias no atendimento para exames cardiológicos – Santa Lúcia 

 Implementação de um ambulatório que atenda ao público LGBT  
(ambulatório trans) – Araraquara 
 

 

RA Franca 

 Expansão dos serviços para tratamento de alta complexidade e cirúrgico – 
Cristais Paulista 

 Maior oferta de recursos para Santa Casa de Franca e Hospital Allan Kardec 

 Investimentos na alta e média complexidade – Restinga 

 Fortalecimento dos pequenos hospitais de forma estruturá-los para atender 
procedimentos de média e alta complexidade – Cristais Paulista 

 Ampliar e estrutura programas de saúde para atenção aos fumantes destinando 
parte dos impostos sobre o fumo para programas específicos – Cristais Paulista 

 Aprimorar as politicas de regulação de preços de medicamentos ao consumidor 
– Cristais Paulista 

 Aumento de repasse aos municípios para adesão e manutenção da estratégia 
saúde da família – Cristais Paulista 

 Reforma de Unidade Básica de Saúde – Central – Restinga 

 Aumento de recursos para cirurgias eletivas – Franca 

 Ações visando a redução de demandas judiciais por medicamentos 

 Ampliação do atendimento dos Hospitais de Câncer e do Coração – Franca 

 Aumento de custeio para Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca 
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RA Itapeva 

 Expansão dos serviços médicos para tratamento de idosos 

 Expansão no atendimento de Atenção Básica 

 

RA Marília 

 Aquisição e recuperação de aparelhos de terapia e diagnóstico (tomografia, 
ressonância magnética e acelerador linear) – Hospital das Clinicas FAMEMA 

 Expansão do Programa de Distribuição de Medicamentos – MEDEX 

 Disponibilizar a realização de cirurgias bariátricas no sistema público – Marília 

 Aperfeiçoamento do fornecimento de medicamentos de alto custo – Marília 

 Participação do Estado no Sistema SAMU 

 Maior participação do Estado nos serviços de saúde de média complexidade 

 Instalação de Hospital Regional para atendimento dos municípios nas áreas de 
presídios 

 

RA Presidente Prudente 

 Instalação de Centro de Diagnóstico de Oncologia (prédio já disponibilizado) – 

Tarabai 

 Aquisição de veículos e recursos de custeio para transporte de pacientes – 

Euclides da Cunha 

 Aquisição de ambulâncias para áreas de assentamento – Piquerobi 

 Construção / criação de Hospital Penitenciário – Santo Anastácio 

 Implantação de AME (prédio já disponibilizado) – Teodoro Sampaio 

 Recursos para custeio - Santa Casa de Adamantina 

 

RA Registro 

 Contratação de neuropediatra para Hospital Regional de Registro 

 Ampliação do número de vagas de média e alta complexidade – Hospital 
Regional de Registro 

 Resolutividade das ações em saúde na região  

 Melhoria do acesso em Atenção Especializada à Saúde 

 Melhoria no co-financiamento para Atenção Básica e Assistência Farmacêutica 
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RA /RM Ribeirão Preto 

 Saúde psiquiátrica – aceleração do processo de desospitalização – Hospital 
Santa Tereza- Ribeirão Preto 

 Recursos para custeio em hospitais 

 Investimentos em OPM – órtese e próteses para deficientes  

 Fornecimento de aparelhos auditivos – Ribeirão Preto 

 

RA São José do Rio Preto 

 Aumento do número de cotas de exames – Votuporanga 

 Aumento do número de viaturas – resgate - regional Votuporanga 

 Construção de AME em José Bonifácio 

 Recursos para atendimento de Judicialização da saúde (medicamentos de alto 
custo) – São José do Rio Preto e Catanduva 

 Término da construção da UBS - Nhandeara 

 Aumento de recursos para o PAB Estadual para os municípios 

 Aumento de cotas de exames para os municípios - PAB 

 

RM Baixada Santista 

 Melhoria nos serviços de regulação SUS/CROS - Regional 

 Aumento no repasse de recursos para o PAB 

 Ampliação e término da obra do Hospital de Bertioga (renovação do convênio) 

 Investimento de custeio e redistribuição de recursos para Programas de Saúde 

 Melhoria no atendimento dos serviços de atendimento oncológico – Bertioga 

 Criação de Programa de Saúde Preventiva em ação conjunta com a Secretaria 
da Educação 

 Maior oferta de exames e cirurgias no âmbito do Hospital do Servidor  

 Criação de sistema de repasse Fundo a Fundo para custeio da saúde 

 Criação de Hospital de Referência para a Região da Baixada Santista 
 

 

RM São Paulo 

 

 Ampliação do CRATOD – Atendimento a dependentes do vicio álcool/ drogas  

 Instalação de AME na região de Mairiporã 

 Expansão das ações de vacinação contra a febre amarela- Mairiporã 

 Implantação de AME na área do Consórcio CIMBAJU (Bacia do Juqueri) 
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 Construção de UBS – Bairro Jurupari – Cajamar 

 Recursos para aquisição de equipamentos hospitalares – Cajamar 

 Construção de implantação de Centro Regional de Reabilitação – CIMBAJU 

 Complexo Regulador Regional de Serviços de Saúde do Grande ABC - Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC 

 Ampliar ao número de polos/ farmácias de dispensação de medicamentos do 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica nos equipamentos sob 
gestão estadual localizados no Grande ABC, incluindo Poupatempos - Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC 

 Implantação de serviço de referência regional de politrauma e neurotrauma no 
Hospital Estadual Mario Covas - Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 Conclusão das obras e implantação do Hospital de Ribeirão Pires - Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC 

 Reforma e ampliação do Complexo Hospitalar de Santo André - Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC 

 Construção de Hospital Regional de Retaguarda para o Grande ABC (250 leitos 
de cuidados prolongados), sob gestão do governo estadual, destinado a 
pacientes crônicos e cuidados paliativos - Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC 

 Ampliação da oferta de serviços de referência especializada sob gestão da 
Secretaria da Saúde para realização de consultas médicas especializadas e 
exames no Hospital Estadual Mário Covas , no AME – Santo André e AME Mauá 
- Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 Ampliar a oferta de leitos psiquiátricos à pacientes em uso abusivo de álcool e 
drogas no Hospital Estadual Mário Covas como retaguarda para a rede de CAPS 
- Consórcio Intermunicipal do Grande ABC 

 Participação do estado no co-financiamento do custeio do SAMU e UPA , em 
funcionamento na região do Grande ABC - Consórcio Intermunicipal do Grande 
ABC 

 Garantir por parte da SES-SP de referências para áreas de maior 
estrangulamento na alta complexidade: cirurgia cardíaca neonatal, ortopedia 
de alta complexidade, rede oncológica e hematologia - Consórcio 
Intermunicipal do Grande ABC 

 Construção do Centro de Referência do Idoso - Consórcio Intermunicipal do 
Grande ABC 

 

 

 

 



 
Governo do Estado de São Paulo 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
Subsecretaria de Planejamento                                                                                                      

 

RA/RM Sorocaba 

 Estadualização do Hospital Dr. Leo Orsi  Bernardes – Itapetininga 

 Implantação dos serviços de Média e Alta Complexidade no Hospital Dr. Leo 

Orsi Bernardes – Itapetininga 

 Ampliação do AME para média complexidade – Boituva 

 Expansão e Investimentos no Hospital das Clínicas (UNESP) e no SARAD 

(aumento do número de leitos) em Botucatu 

 Aumento na oferta de vagas de cirurgia no Hospital da UNESP – Pratânia 

 Reformas estruturantes no Conjunto Hospitalar de Sorocaba 

 Reajuste salarial para funcionários da Saúde 

 Recursos e equacionamento das questões relacionadas com a “Judicialização da 
Saúde”, na área de próteses  

 Estadualização / recursos de custeio para o Hospital Municipal de Ibiúna 

 Recursos / Investimentos para a Maternidade da Santa Casa de Araçariguama 

 Recursos / Investimentos para a Santa Casa de São Roque (Média e Alta 
Complexidade) 

 Estadualizar os serviços de Saúde na microrregião de São Roque 

 Transformação do Hospital de São Manuel como hospital de apoio ao Hospital 
UNESP de Botucatu 

 Recursos / investimentos no Hospital de Areiópolis 

 Estadualização do Hospital de Ibiúna 

 Ampliação do Centro de Reabilitação de Ibiúna 

 Aquisição de duas Vans para transporte de pacientes – Ibiúna 

 Expansão de vagas de Média Complexidade – Hospital Casa Pia São Vicente de 

Paulo – São Manoel 

 Construção de Centro de Vigilância em Saúde – Boituva 

 Construção de unidade para atendimento ao CAPS II – Boituva 

 Aquisição de 2 ambulâncias Tipo A e 1 ambulância completa para remoções de 
urgência – Boituva 

 Amento de recursos para média e alta complexidade 

 Aquisição de veículos, custeio de medicamentos e reforma de UBS – Emendas 
Parlamentares – Pilar do Sul 

 Melhorias nos equipamentos de saúde pública 

 Implantação de mutirões para realização de cirurgias eletivas 
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RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Conclusão do Hospital de Caraguatatuba – prevista para 2019 

 Implantação de Hospital Regional na área do Vale Histórico 

 Conclusão da obra e consequente funcionamento do Hospital Regional do 
Litoral Norte 

 Implantação do Centro de Especialidades Odontológicas e Centro de 
Especialidade em Reabilitação 

 Reforma de vagas do Hospital Regional dentro do Plano de Gestão do Estado 
para o município de São José dos Campos 

 

AU Jundiaí 

 

 Celebração de convênio no âmbito do Programa Santa Casa Sustentável para o 
Hospital São Vicente de Paulo – Jundiaí 

 Ampliação da oferta de especialidades e cirurgias no AME Jundiaí 

 Implantar junto ao Hospital Regional o Plano Regional de Saúde – Aglomerado 
Urbano de Jundiaí 

 Implantação de Diretoria Regional para Jundiaí 

 Melhoria na distribuição de remédios de alto custo 

 Expansão do atendimento do Hospital Estadual e Materno – infantil 

 Aumento de recursos de custeio e investimentos para atendimento de alta 
complexidade – Hospital São Vicente de Paulo 

 Integração do AME ao Complexo Hospitalar de Jundiaí 

 Aumento de leitos no Hospital São Vicente de Paulo – Jundiaí 

 

AU Piracicaba 

  Aumento de recursos de custeio para Hospital Regional de Piracicaba 

 Aumento de recursos para pagamentos de remédios de alto custo – 
Iracemápolis 

 Valorização dos profissionais de enfermagem 

 


