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Contexto da Instituição Proponente

Recebimento dos Recursos

Responsáveis pela Elaboração deste Plano de Trabalho

Instituição Proponente

Características da Instituição - Operacional em Saúde

Instituição, Propósitos e Porte da Organização  
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –  
HCFMRP-USP é uma autarquia pública estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo e associada à Universidade de São Paulo para fins de Ensino, Pesquisa e
prestação de serviços médico-hospitalares. Caracteriza-se como Hospital de grande porte, de alta
complexidade, constituindo-se referência terciária para a região nordeste do Estado de São Paulo,
composta de cerca de 3,5 milhões de habitantes e tem como atividade principal proporcionar Assistência
Médico-Hospitalar e servir de campo de Ensino e de Pesquisa, na área da saúde. O Hospital das Clínicas
tem como principal porta de entrada os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ensino  
O HCFMRP-USP é campo de ensino para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Terapia
Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Informática Biomédica da USP de Ribeirão Preto.
Oferece residência médica em diversas especialidades, residência multiprofissional, além de cursos de
especialização e de aprimoramento em áreas não médicas. É campo de atuação para pós-graduação em
nível de mestrado e doutorado para estes mesmos cursos.

Assistência  
O Hospital proporciona atenção à saúde para o tratamento de alta complexidade em nível ambulatorial e
hospitalar, que compreende cuidados de prevenção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou
cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico e tratamento, nas mais diversas especialidades
médicas. Esta assistência é prestada por equipe multiprofissional que compreende médicos, pessoal de
enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, nutricionistas,

CPF Pessoa Cargo
071.347.808-05 Denise Cristina Carraro ASSESSORA TÉCNICA

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP
Plano de Trabalho para Formalização de Convênio

1/7Sistema SANI - Documento Digital - SES/SPAutenticação:2023555720662022130165



assistentes sociais, dentre outras.

O HCFMRP-USP é campo de ensino para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Terapia
Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Informática Biomédica da USP de Ribeirão Preto.
Oferece residência médica em diversas especialidades, residência multiprofissional, além de cursos de
especialização e de aprimoramento em áreas não médicas. É campo de atuação para pós-graduação em
nível de mestrado e doutorado para estes mesmos cursos.

Pesquisa  
O Hospital mantém seu corpo clínico permanentemente atualizado, através de intensas atividades de
pesquisa, que envolvem contínuos intercâmbios com instituições internacionais congêneres, participação
ativa em congressos, simpósios e mesas redondas, além de um número expressivo de publicações
científicas nacionais e internacionais.  
  
Relevância do Centro de Reabilitação do HCFMRP-USP  
O Centro de Reabilitação(CER) do HC FMRP USP por força do pacto celebrado com as Secretarias
Estaduais da Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Rede Lucy Montoro) é responsável pelo
atendimento de alta complexidade em reabilitação e pela dispensação de órteses, próteses e meios
auxiliares de locomoção (OPMs) nos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) de Ribeirão Preto (XIII),
Araraquara(III), Barretos (V) e Franca (VIII). Além disso, foi credenciado como CER IV(Centro
Especializado de Reabilitação) pelo Ministério da Saúde, assumindo o papel de centro de referência para
estas regiões que abrangem 91 municípios e uma população de 3,5 milhões de habitantes.

Características da Instituição - Operacional em Saúde

Instituição, Propósitos e Porte da Organização  
O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –
HCFMRP-USP é uma autarquia pública estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo e associada à Universidade de São Paulo para fins de Ensino, Pesquisa e
prestação de serviços médico-hospitalares. Caracteriza-se como Hospital de grande porte, de alta
complexidade, constituindo-se referência terciária para a região nordeste do Estado de São Paulo,
composta de cerca de 3,5 milhões de habitantes e tem como atividade principal proporcionar Assistência
Médico-Hospitalar e servir de campo de Ensino e de Pesquisa, na área da saúde. O Hospital das Clínicas
tem como principal porta de entrada os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).  
  
Ensino  
O HCFMRP-USP é campo de ensino para os alunos dos cursos de Medicina, Enfermagem, Terapia
Ocupacional, Fisioterapia, Nutrição, Fonoaudiologia e Informática Biomédica da USP de Ribeirão Preto.
Oferece residência médica em diversas especialidades, residência multiprofissional, além de cursos de
especialização e de aprimoramento em áreas não médicas. É campo de atuação para pós-graduação em
nível de mestrado e doutorado para estes mesmos cursos.  
  
Assistência  
O Hospital proporciona atenção à saúde para o tratamento de alta complexidade em nível ambulatorial e
hospitalar, que compreende cuidados de prevenção, tratamento e reabilitação, de natureza clínica e/ou
cirúrgica, serviços complementares de diagnóstico e tratamento, nas mais diversas especialidades
médicas. Esta assistência é prestada por equipe multiprofissional que compreende médicos, pessoal de
enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos,
nutricionistas, assistentes sociais, dentre outras.

Pesquisa  
O Hospital mantém seu corpo clínico permanentemente atualizado, através de intensas atividades de
pesquisa, que envolvem contínuos intercâmbios com instituições internacionais congêneres, participação
ativa em congressos, simpósios e mesas redondas, além de um número expressivo de publicações
científicas nacionais e internacionais.  
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Relevância do Centro de Reabilitação do HCFMRP-USP  
O Centro de Reabilitação (CER) do HC FMRP USP por força do pacto celebrado com as Secretarias
Estaduais da Saúde e dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Rede Lucy Montoro) é responsável pelo
atendimento de alta complexidade em reabilitação e pela dispensação de órteses, próteses e meios
auxiliares de locomoção (OPMs) nos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) de Ribeirão Preto (XIII),
Araraquara(III), Barretos (V) e Franca (VIII). Além disso, foi credenciado como CER IV(Centro
Especializado de Reabilitação) pelo Ministério da Saúde, assumindo o papel de centro de referência para
estas regiões que abrangem 91 municípios e uma população de 3,5 milhões de habitantes.

 

Missão da Instituição

Visão  
“Ser reconhecido nacional e internacionalmente como referência em atenção à saúde, geraçãode
conhecimento, formaçãoe capacitação profissionalpara a valorização da vida”.  
  
Missão  
“Desenvolver e praticarassistência, ensino e pesquisa em saúde, por meio da busca permanente da
excelência,melhoria da qualidade de vidada população”.  
  
Valores  
•Ética  
•Humanismo  
•Responsabilidade Social  
•Pioneirismo e Inovação  
•Competência Pessoal  
•Comprometimento Institucional  
•Compromisso com a Qualidade

Missão da Instituição

Visão  
“Ser reconhecido nacional e internacionalmente como referência em atenção à saúde, geração de
conhecimento, formação e capacitação profissional para a valorização da vida”.  
  
Missão  
“Desenvolver e praticar assistência, ensino e pesquisa em saúde, por meio da busca permanente da
excelência, melhoria da qualidade de vida da população”.  
  
Valores  
•Ética  
•Humanismo  
•Responsabilidade Social  
•Pioneirismo e Inovação  
•Competência Pessoal  
•Comprometimento Institucional  
•Compromisso com a Qualidade

Histórico da Instituição

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –
HCFMRP-USP é uma autarquia pública estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo e associada à Universidade de São Paulo para fins de Ensino, Pesquisa e  
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Qualificação do Plano de Trabalho

prestação de serviços médico hospitalares. Regulamenta do pelo Decreto nº.13.297 de 05 de março de
1979, desde 1988 está integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Caracteriza-se como Hospital de
grande porte, de alta complexidade, constituindo-se referência terciária para a região nordeste do Estado  
de São Paulo, composta de cerca de 3,5 milhões de habitantes. Iniciou suas atividades em junho de
1956, no prédio onde atualmente funciona a Unidade de Emergência. Em pouco tempo fez-se necessária
a construção de uma sede própria para absorver as crescentes demandas assistenciais, que  
foi inaugurada em 1978, ao lado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no Campus  
Universitário Monte Alegre, pertencente à USP. O HCFMRP-USP tem como atividades principais
proporcionar  
Assistência Médico-Hospitalar e servir de campo de Ensino e de Pesquisa, na área da saúde. Para isso,
conta com três prédios, sendo que duas unidades estão no Campus Universitário – HC Campus e o
Centro Regional de Hemoterapia e a terceira, denominada Unidade de Emergência, situada na área
central da cidade. A consolidação do HCFMRP-USP como hospital terciário tem sido um grande desafio e
para tanto, juntamente com a FMRP-USP e a Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência –  
FAEPA tem estabelecido convênios com a SES para a estruturação de uma rede de serviços de saúde de
média/baixa complexidade na região. Esta estratégia permite organizar o fluxo de pacientes e assim,
fortalecer a vocação do Hospital para atendimento de casos de alta complexidade. Este processo teve
início em 2008, com a inauguração do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Em 2009 foi inaugurado o
Centro Estadual de Referência a Saúde da Mulher – MATER, em 2010, o Hospital Estadual de Américo
Brasiliense e em 2019 o Hospital Estadual de Serrana, que passaram a integrar o Complexo Hospitalar
gerido pelo HCFMRP-USP / FAEPA.A estruturação desta rede tem permitido estabelecer a referência e a
contrarreferência de pacientes entre as diferentes unidades, de acordo com o grau de complexidade do
caso e de protocolos clínicos definidos pelas especialidades.

Histórico da Instituição

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo –
HCFMRP-USP é uma autarquia pública estadual, vinculada administrativamente à Secretaria de Estado
da Saúde de São Paulo e associada à Universidade de São Paulo para fins de Ensino, Pesquisa e
prestação de serviços médico hospitalares. Regulamenta do pelo Decreto nº.13.297 de 05 de março de
1979, desde 1988 está integrado ao Sistema Único de Saúde – SUS. Caracteriza-se como Hospital de
grande porte, de alta complexidade, constituindo-se referência terciária para a região nordeste do Estado
de São Paulo, composta de cerca de 3,5 milhões de habitantes. Iniciou suas atividades em junho de
1956, no prédio onde atualmente funciona a Unidade de Emergência. Em pouco tempo fez-se necessária
a construção de uma sede própria para absorver as crescentes demandas assistenciais, que foi
inaugurada em 1978, ao lado da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, no Campus  
Universitário Monte Alegre, pertencente à USP. O HCFMRP-USP tem como atividades
principais proporcionar Assistência Médico-Hospitalar e servir de campo de Ensino e de Pesquisa, na
área da saúde. Para isso, conta com três prédios, sendo que duas unidades estão no Campus
Universitário – HC Campus e o Centro Regional de Hemoterapia e a terceira, denominada Unidade de
Emergência, situada na área central da cidade. A consolidação do HCFMRP-USP como hospital terciário
tem sido um grande desafio e para tanto, juntamente coma FMRP-USP e a Fundação de Apoio ao Ensino
Pesquisa e Assistência – FAEPA tem estabelecido convênios com a SESpara a estruturação de uma rede
de serviços de saúde de média/baixa complexidade na região. Esta estratégia permite organizar o fluxo
de pacientes e assim, fortalecer a vocação do Hospital para atendimento de casos de alta complexidade.
Este processo teve início em 2008, com a inauguração do Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Em 2009
foi inaugurado o Centro Estadual de Referência a Saúde da Mulher – MATER, em 2010, o Hospital
Estadual de Américo Brasiliense e em 2019 o Hospital Estadual de Serrana, que passaram a integrar o
Complexo Hospitalar gerido pelo HCFMRP-USP / FAEPA.A estruturação desta rede tem permitido
estabelecer a referência e a contrarreferência de pacientes entre as diferentes unidades, de acordo com
o grau de complexidade do casoe de protocolos clínicos definidos pelas especialidades.  
  

Objeto
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Ações para Alcance: Atualizar as prescrições realizadas anteriormente.
Situação Atual: 704 pacientes aguardando avaliação das prescrições.

Situação Pretendida: Zerar a fila de espera para avaliação de prescrições atendendo 100% dos pacientes
que comparecerem.

Indicador: Relatório com relação de pacientes agendados e avaliados com as respectivas
prescrições.

Realização de 09 mutirões de 6horas cada, para avaliação dos pacientes em fila de espera no DRS 
XIII, no período de agosto/2022 a dezembro/2022.
Ações para Alcance:

Entrega dos equipamentos, após avaliações das prescrições dos pacientes em fila
de espera. equipamentos estes que serão adquiridos com recursos a serem
disponibilizados pela SES-SP, à parte deste Convênio.

Situação Atual: 704 pacientes aguardando avaliação das prescrições e o recebimento dos 
equipamentos prescritos.

Situação Pretendida: 100% de equipamentos entregues conforme as prescrições nos mutirões de
avaliações e que serão adquiridos com recursos a serem disponibilizados pela SES-
SP, à parte deste Convênio.

Indicador: Relatório com relação de pacientes agendados, atendidos, prescrições atualizadas
e equipamentos entregues.

Realização de 09 mutirões de 6horas cada, para entrega dos equipamentos que serão adquiridos 
com recursos a serem disponibilizados pela SES-SP, à parte deste Convênio, no período de até 06 
meses após o recebimento dos referidos equipamentos por este Hospital.
Ações para Alcance:

Aplicar pesquisa de satisfação em amostragem de 50% dos pacientes que comparecerem ao 
atendimento, obtendo índice de satisfação entre ótimo e bom em 75% dos avaliados.

Metas Qualitativas

Metas Quantitativas

Custeio - realização de mutirões para avaliação de quantidades e valores de órteses e próteses, para
atendimento de determinação judicial - Ação Civil Pública nº 1007008-79.2022.8.26.0506

Objetivo
Como objetivos de trabalho, propomos:
Realização de 09 mutirões de 6h cada para avaliação das prescrições dos pacientes em fila de espera no
DRS-XIII - Ribeirão Preto - SP.
Realização de 09 mutirões de 6h cada para entrega de OPMs após a compra de todos os equipamentos
prescritos, que serão adquiridos por meio de recursos a serem disponibilizados à parte deste Convênio.
Justificativa
O presente recurso destina-se à organização de mutirões para auxiliar no atendimento da demanda da
ação judicial imposta ao DRS XIII. Esse mutirão é necessário, pois o CER enfrenta redução no quadro de
colaboradores e alta demanda dos serviços prestados nesta unidade. Desta forma, sem a realização dos
mutirões o quadro geral se agravaria. Ressaltamos que o CER não possui os equipamentos para
entrega. Os mutirões para as ações de entregas das OPM ocorrerão após aquisições cujos recursos não
dispomos e não fazem parte deste Convênio.

Os recursos serão utilizados para pagamento de salários com encargos e pagamentos de serviços de
terceiros (pessoas físicas) à equipe de profissionais que atuará nas ações necessárias ao cumprimento
da Ação Civil Pública (1007008-79.2022.8.26.0506) onde o promotor pede o atendimento dos pacientes
que estão aguardando o fornecimento de órteses e próteses.
Equipe de profissionais que atuará nos mutirões: médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas,
enfermeiros, assistentes sociais, técnicos enfermagem, oficiais administrativos e auxiliares de serviço.

Local
Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo - Centro
de Reabilitação
Observações
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Implantação de pesquisa de satisfação para avaliar a percepção dos pacientes
atendidos nos mutirões.

Situação Atual: 704 pacientes aguardando avaliação das prescrições e o recebimento dos 
equipamentos prescritos.

Situação Pretendida: 75% de avaliações "ótimo/bom".
Indicador: Número de pesquisas respondidas.

Ações para Alcance:

Etapa Dias Descrição
Mutirões de avaliação e prescrição 30 Realização de 09 mutirões para avaliação e prescrição.

Mutirões de entrega de equipamentos 30
Realização de 09 mutirões de entrega das OPMs
prescritas após aquisições dos equipamentos, com
verba à parte deste recurso.

Objeto Aplicação Proponente % Concedente %
Salários, encargos e 
benefícios

Pagamento de pessoal que atuará 
nos mutirões de avaliações de 
pacientes em fila de espera

R$ 0,00 0,0 R$ 16.466,76 13,3

Serviço prestado por 
Pessoa Física

Pagamentos de profissionais, pessoas 
físicas, que atuarão nos mutirões de 
avaliações de pacientes em fila de 
espera

R$ 0,00 0,0 R$ 45.404,04 36,7

Salários, encargos e 
benefícios

Pagamento de pessoal para execução 
das ações de entrega de OPM aos 
pacientes. As OPM serão adquiridas 
com recursos à parte deste.

R$ 0,00 0,0 R$ 16.466,76 13,3

Serviço prestado por 
Pessoa Física

Pagamentos de profissionais, pessoas 
físicas, para execução das ações de 
entrega de OPM aos pacientes. As 
OPM serão adquiridas com recursos à 
parte deste.

R$ 0,00 0,0 R$ 45.404,04 36,7

Totais: R$ 0,00 0,0 R$ 123.741,60 100,0

Nº Valor Parcela % Proponente % Concedente % Aplicação Total
1 R$ 123.741,60 100,0 R$ 0,00 0,0 R$ 123.741,60 100,0 R$ 123.741,60

Total: R$ 123.741,60 100,0 R$ 0,00 0,0 R$ 123.741,60 100,0 R$ 123.741,60

 

Na qualidade de representante legal do proponente, DECLARO, para fins de prova junto à Secretária de
Estado da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação
de inadimplência com o tesouro ou qualquer órgão ou Entidade da Administração Pública, que impeça a
transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma de
Plano de Trabalho.

Início de Vigência: 18/10/2022 Término da Vigência: 31/10/2023

Assinaturas

Cronograma de Desembolso

Plano de Aplicação de Recursos

Etapas ou Fases de Execução

Documento assinado digitalmente conforme Decreto Federal 8.539 de 08/10/2015.

Previsão de Execução

Declaração
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Wilson Roberto Lima007.516.518-00

CGOF - Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira
Coordenador de Gabinete18/10/2022

Data Assinatura

Jeancarlo Gorinchteyn111.746.368-07

SES/GABINETE - Gabinete do Secretário
Secretário de Estado18/10/2022

Data Assinatura

Adriana Ruzene087.337.188-73

DRS XIII - Ribeirão Preto
Diretor Técnico de Saúde III18/10/2022

Data Assinatura

Ricardo de Carvalho Cavalli705.704.006-78

FUND DE APOIO AO ENSINO PESQ E ASSISTENCIA HCFMRPUSP
DIRETOR EXECUTIVO - FAEPA18/10/2022

Data Assinatura

Benedito Carlos Maciel358.340.218-91

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RPUSP
Superintendente18/10/2022

Data Assinatura

Testemunhas
Nenhuma testemunha informada.
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