
 

 
 
 
 

INFORMATIVO FAMEMA 
                                                                         NOVEMBRO/2014 

Projeto de Lei Complementar que cria a Autarquia HC Famema 
está na Ordem do Dia para votação na Assembleia Legislativa 

O Projeto de Lei Complementar nº 31/2014, que trata da Autarquia HC Famema, 
recebeu pareceres favoráveis das comissões internas da Assembleia Legislativa 
(AL) do Estado de São Paulo e já está na Ordem do Dia para ser votado em 
plenário. 

O Projeto de Lei Complementar que cria a Autarquia HC Famema foi enviado à 
Assembleia Legislativa, no dia 02 de agosto, pelo Governador Geraldo Alckmin. As 
comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Administração Pública e 
Relações do Trabalho, de Saúde, e de Finanças, Orçamento e Planejamento 
deram os pareceres favoráveis para a criação da Autarquia HC Famema. 

Agora o Projeto de Lei Complementar da Autarquia HC Famema será votado pelos 
deputados em plenário. Se aprovado será remetido ao Governador Geraldo Alckmin 
para sancionar a lei. Após aprovação, a nova lei criará a Autarquia HC Famema da 
seguinte forma: 

Artigo 1º - O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília – 
HCFAMEMA passa a ter personalidade jurídica de direito público, como entidade 
autárquica dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, com sede e 
foro no Município de Marília, e goza dos privilégios e isenções da Fazenda Estadual. 

Parágrafo único - O HCFAMEMA vincula-se à Secretaria de Estado da Saúde  para 
fins administrativos e atuará em conjunto e de forma coordenada com a Faculdade 
de Medicina de Marília-FAMEMA, autarquia de regime especial criada pela Lei 
estadual nº 8.898, de 27 de setembro de 1994, para fins de ensino, pesquisa e 
extensão. 

Artigo 2º - Para a realização de suas finalidades, o HCFAMEMA atuará diretamente 
ou por intermédio de instituições públicas ou privadas, mediante contratos, 
convênios, ajustes, parcerias e demais instrumentos afins, bem como pela 
concessão de auxílios. 

O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, avalia a 

criação da Autarquia  HC Famema como primordial para a autonomia financeira e 

orçamentária da Instituição. “Com a Autarquia HC Famema é importante destacar três 

aspectos fundamentais: criação do quadro pessoal técnico administrativo da área da 

saúde, reduzindo os recursos financeiros repassados pelas Fundações (FUMES e 

FAMAR); completar um orçamento para a área da saúde; e participar da aquisição de 

equipamentos das atas da Secretaria de Estado da Saúde”. 
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Serviço de Atenção à Saúde do Colaborador realiza oficina de trabalho 

A equipe do SASC – Serviço de Atenção à Saúde do Colaborador, realizou no dia 17 de outubro, a 1ª 

Oficina de Trabalho, destacando o tema “Saúde, Doença e Qualidade de Vida”. A atividade foi 

desenvolvida com os colaboradores do Ambulatório Médico de Especialidades Mário Covas, com o 

objetivo de organizar um espaço de reflexão coletiva para construção de um conceito ampliado de saúde 

inseparável das condições de vida. Na oportunidade, aconteceu a apresentação do SASC, da Equipe, do 

formato de organização do atendimento e das expectativas deste novo Serviço, reiterando a importância 

do colaborador como co-responsável no processo do cuidado. Esta Oficina de Trabalho será realizada em 

todas as unidades técnicas do Complexo Famema para divulgação aos colaboradores. 

O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, participou da 1ª Oficina de 
Trabalho do SASC e comentou sobre a importância do novo serviço para o colaborador da Instituição. 
“Estamos apenas no início deste projeto. Temos muito o que melhorar. É uma longa trajetória, mas vamos 
evoluir. É um serviço que vai ajudar os colaboradores como prevenção e promoção na área da saúde”. 

O SASC iniciou suas atividades em 22/09/2014, e vem atendendo os colaboradores na sala 11 do prédio 
do Carmelo. O agendamento deverá ser feito pessoalmente no local no horário das 8 às 14 horas. 

Secretário-Adjunto da Saúde vem a Marília implantar gestão compartilhada de hospitais 

O Secretário-Adjunto de Estado da Saúde de São Paulo (SES), Dr. Wilson Modesto Pollara, esteve em 
Marília no dia 7 de outubro, para implantar a gestão compartilhada de atendimento hospitalar. O Vice-
Diretor Geral da Faculdade de Medicina de Marília e Superintendente do Complexo Assistencial Famema, 
Prof. Dr. Ivan de Melo Araújo, recepcionou a equipe da Secretaria da Saúde. No Auditório Dr. Mário 
Cosentino (Auditório do Carmelo), Pollara falou para prefeitos, secretários de saúde e diretores de 
hospitais pertencentes ao Departamento Regional de Saúde, DRS IX.  

O sistema de gestão compartilhada prioriza melhorar a eficiência da rede hospitalar da região, redefinir 
competências de atendimento e implantar o formato de hospital estruturante. Pelo modelo, formam-se 
redes hospitalares compostas por hospitais de apoio, estratégicos e o estruturante. Para o pleno 
funcionamento das redes de atendimento é necessário equilibrar demandas com ofertas, atendimentos 
com regulação. Dos 62 municípios atendidos pelo DRS IX, metade tem menos de dez mil habitantes. “É 
fundamental demonstrar a necessidade de formação de redes hierarquizadas de atendimento e também 
demonstrar a incapacidade de alguns municípios pequenos em prestar assistência de saúde de 
qualidade”, observou o Secretário-Adjunto. 

Para otimizar a logística e a dinâmica na assistência à saúde das redes de atendimento, a CROSS – 
Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde da SES passa a ter participação fundamental 
para interagir com os hospitais. Através da CROSS, será implantado o sistema de assistência, verificando 
a vaga para internação ou necessidade para realização de exame ou cirurgia. O Secretário-Adjunto da 
Saúde, Dr. Wilson Pollara, visitou os hospitais do Complexo Assistencial Famema (Hospital das Clínicas, 
Hospital Materno Infantil e HC III – Unidade São Francisco). Também esteve na Santa Casa de Marília e 
no Hospital Universitário – ABHU.   

Famema integra Campanha Novembro Azul 

Depois do Outubro Rosa, que intensificou a prevenção do câncer de mama nas mulheres, o 
Novembro Azul vem chamar a atenção do público masculino para o tumor maligno de próstata. 
Exclusivo do homem (a próstata é um glândula que só existe nele), esse tipo de câncer é o segundo 
mais prevalente no gênero, perde apenas para os cânceres de pele.  
 
O Complexo Famema tem programação especial neste mês. No dia 14, a partir das 14 horas, o 
tema será debatido com os colaboradores no Auditório do Carmelo. Ambulatório de Urologia (AME 
Mário Covas), Ambulatório de Oftalmologia no HC III e CAPS – AD no NGA também terão atividades 
de conscientização durante o mês.  
 
O Diretor Geral da Famema, Prof. Dr. Paulo Roberto Teixeira Michelone, avalia as ações sociais da 
Instituição como positivas. “São atividades extramuros. A Famema se destaca no ensino, na 
assistência e também no apoio às causas sociais. Estamos desenvolvendo ações de interesse da 
comunidade. Esta também é a nossa missão”. 
 
Vale destacar que a Famema participou de diversas atividades comunitárias de conscientização 
neste ano, como a Campanha Se Toque/ Outubro Rosa, Semana Articulada em prol da Terceira 

Idade, A Saúde e o Meio Ambiente e Dia Internacional da Mulher. 


