
SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO 

Região Administrativa de Bauru                              

 Unidade do IAMSPE – Macatuba/ Bauru 

 Implantação de Hospital Regional para atendimento do servidor público – 
IAMSPE – Bauru 
 

Região Administrativa e Metropolitana de Campinas 

 Criação Posto da SPPrev no Poupatempo – Piracicaba 

 Aumentar a rede credenciada IAMSPE (atendimento nos hospitais da região) - 
Socorro 

 IAMSPE – Limeira não tem hospitais credenciados 

 Volta do convênio entre o IAMSPE e o Hospital Universitário São Francisco, em 
Bragança Paulista 

 Ampliação dos serviços ofertados pela rede credenciada do IAMSPE também 
nos demais municípios da região 
 

Região Administrativa de Marília 

 Melhoria na alocação de recursos para unidades do interior – IAMSPE - Marília 

 Descentralização do Orçamento do Estado - Assis 

 Inovar o orçamento e investir em regiões que realmente precisam e precisam 
se desenvolver mais que outras- Assis 

 Melhor alocação de recursos para o interior- Assis 

 Unidades hospitalares e de saúde para o IAMSPE 
 

Região Administrativa de Presidente Prudente 

 Divulgação das audiências públicas com melhoria no processo de realização: 
adotar formulários – Presidente Prudente 

 Expansão do atendimento IAMSPE – Regional – Presidente Prudente 

 Instalação de unidade IAMSPE Regional – em Presidente Prudente 

 Credenciamento de hospitais e médicos – IAMSPE – Presidente Prudente 

 Melhoria no atendimento IAMSPE – Presidente Prudente 

 Repasse das áreas de propriedade da rede ferroviária ao patrimônio do Estado 
– Pontal Paulista 
 

Região Administrativa e Metropolitana de Sorocaba 

 IAMSPE – Melhoria de acesso à saúde – Sorocaba 
 

Região Metropolitana da Baixada Santista 

 Recursos para melhoria dos serviços do IAMSPE 
 



Região Metropolitana de São Paulo 

 Maior participação orçamentária – IAMSPE- São Paulo 

 Governo do Estado de São Paulo – mesma contribuição (paritária) com o 
funcionalismo 

 Participação paritária nos Conselhos Administrativo / Fiscal do IAMSPE 

Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

 Solicitação de relatório e demandas da Audiência Pública por cidades - 
Aparecida 

 
Aglomerado Urbano de Piracicaba 

 Divulgação prévia das audiências visando maior participação popular 

 


