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Secretaria da Saúde repassa R$ 5 milhões em meio a crise
financeira do Hemocentro de Ribeirão Preto
Aporte foi feito após instituição alegar que atividades estão em risco diante de deficit orçamentário de quase R$ 9
milhões em 2021. Grupo tenta viabilizar ampliação de repasse para o orçamento estadual de 2022.

Por Rodolfo Tiengo, g1 Ribeirão Preto e Franca
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Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) — Foto: Arquivo Cedoc/EPTV
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A Secretaria de Estado da Saúde repassou R$ 5 milhões à Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto (SP) em meio a

uma crise financeira enfrentada pela instituição, que atende pacientes em um terço das cidades paulistas.

O aporte foi feito depois que a rede apontou que está com parte das atividades reduzidas, diante de um deficit

que pode chegar a R$ 8,8 milhões em 2021.

LEIA MAIS

O crédito suplementar foi confirmado por meio de publicação no Diário Oficial do estado e faz parte de um total de

R$ 35 milhões liberados este mês ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

"A Secretaria de Estado da Saúde preza pelo pleno funcionamento do Hemocentro e
mantém contato permanente com o serviço. O planejamento orçamentário para
2022 está em definição", comunicou.

Doação de sangue no Hemocentro de Ribeirão Preto — Foto: Divulgação/ Fundação Hemocentro de Ribeirão Preto

Deficit nas contas ameaça atividades em hemocentro que atende 249 cidades em SP; entenda·
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Diretor do Hemocentro, Rodrigo Calado avalia que o aporte ajuda a instituição, mas ainda é preciso solucionar o

desequilíbrio financeiro buscar outras fontes.

Segundo a fundação, o deficit restante ainda pode ser compensado por verbas de emendas impositivas de

deputados estaduais. Alguns deles, de acordo com o hemocentro, se comprometeram em fazer essa destinação.

A solução mais adequada, no entanto, só deve vir com a ampliação da subvenção anual encaminhada pelo estado,

hoje na ordem de R$ 7,5 milhões, defende Calado. O pedido é que esses recursos sejam dobrados no orçamento de

2022 em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

"Estamos buscando emendas parlamentares para nos auxiliarem a superar o
momento, mas a solução para manutenção das atividades a contento passa pela
alteração do orçamento de R$7.543.000,00 para 15 milhões. Além disso, vale
salientar, em nível nacional, a necessidade de atualização da tabela SUS que não é
reajustada desde 2008", afirma Calado.

Orçamento do Hemocentro de Ribeirão Preto em 2021

Fonte: Fundação Hemocentro

Crise no Hemocentro

O Hemocentro de Ribeirão Preto realiza em média 103 mil transfusões por ano e atende mais de 30 mil pacientes

em 131 hospitais conveniados de 249 municípios do estado de São Paulo que concentram uma população de mais

de 8,2 milhões de pessoas.
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Os procedimentos, no entanto, estão ameaçados em função de um deficit nas contas que deve chegar a quase R$ 9

milhões este ano, associado a fatores como a defasagem da tabela SUS e à falta de reajustes de aportes

complementares feitos pelo governo paulista.

A previsão é de que os gastos cheguem a R$ 58,9 milhões, enquanto que as receitas somente somam R$ 50,1

milhões.

O assunto é acompanhado por uma comissão parlamentar na Alesp e é um dos temas em torno da discussão do

orçamento 2022 do estado.

A fundação informa que tenta trabalhar junto à Secretaria de Estado da Saúde e à Assembleia que o repasse, hoje de

R$ 7,5 milhões, seja elevado para R$ 15 milhões.

A expectativa é que a lei do orçamento receba emendas, seja analisada pela Comissão de Finanças, Orçamento e

Planejamento, e seja colocada em votação no plenário até dezembro. Calado diz estar otimista para que o pedido

seja atendido.

"Houve sinalização positiva da Secretaria de Estado da Saúde e de alguns deputados
estaduais no sentido de votarem a favor da alteração do valor deste item no
orçamento de 2022", disse.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca
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