Plano de Trabalho da Fundação de Apoio ao
Hospital das Clínicas da UFG para o Ano 2009
I – Justificativa:
A FUNDAHC tem por objetivos estatutários o apoio técnico, o suporte
gerencial e o suporte financeiro ao Hospital das Clínicas da UFG (HC/UFG) e
outras Unidades afins, ligadas ou não à Universidade Federal de Goiás, através
da administração de recursos financeiros e humanos, aquisição de materiais de
consumo e equipamentos, necessários para o desenvolvimento das atividades e
projetos.
A FUNDAHC também atua na busca de fontes de financiamentos através
de convênios ou contratos cujos recursos visam a manutenção, expansão e
melhoria da assistência médico-hospitalar, do ensino e das pesquisas científicas
e tecnológicas e outras correlatas.
II – Do Objetivo Principal:
Apoiar o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e assistência
integral à saúde da comunidade, no âmbito da área de saúde, notadamente no
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás.
III – Da Duração:
O presente Plano de Trabalho, relativo ao ano 2.009, terá vigência até 31
de Dezembro de 2009.
IV – Das Metas a Serem Atingidas:
1. Ensino – Como instrumento gerencial, a principal meta da FUNDAHC é
propiciar o apoio e condições administrativas / gerenciais necessárias para
que o Hospital das Clínicas e outras unidades da Universidade Federal de
Goiás e da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados possam
cumprir o seu papel institucional de servir de campo de apoio ao ensino e
estágio a alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação ministrados pela
UFG e UFGD, alunos dos cursos Graduação e Pós-Graduação de instituições
que mantém convênios com a UFG e UFGD, bem como alunos dos cursos
técnicos, tanto da rede pública quanto da rede privada.

2. Pesquisa – Apoiar técnica, administrativa e financeiramente as várias
atividades de pesquisas desenvolvidas pela área de saúde, notadamente no
âmbito da Faculdade de Medicina/Hospital das Clínicas, com destaque para a
captação de recursos junto a laboratórios e outros órgãos financiadores de
Estudos / Ensaio Clínico e de Pesquisa, desenvolvidas por docentes ligados
às Unidades da UFG e da UFGD.
3. Assistência - Propiciar o apoio às atividades de caráter administrativo e
gerencial, necessárias para que o Hospital das Clínicas da UFG, suas
Unidades e Serviços; os Departamentos, Serviços e Disciplinas da Faculdade
de Medicina da UFG, bem como as Faculdades de Enfermagem, Nutrição,
Farmácia, Odontologia e IPTSP possam desenvolver os seus relevantes
trabalhos de assistência à saúde, atendendo a população tanto em
procedimentos de alta complexidade nas diversas áreas, como em patologias
incluídas no grupo das de atenção primária e secundária .
4. Investimento em infra-estrutura – Apoiar a readequação da área física do
Hospital das Clínicas e de outras unidades de saúde da Universidade Federal
de Goiás e da Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, que
constantemente necessita de ampliação, reformas e reparos para que possa
abrigar, com as mínimas condições possíveis, todas as atividades nele
desenvolvidas e a serem realizadas no ano de 2009. Da mesma forma, na área
de equipamentos, priorizar-se-á a aquisição e aperfeiçoamento do parque
tecnológico para atender as necessidades e demanda por novas tecnologias.
5. Recursos Humanos: Administrar os recursos humanos em todas as suas
etapas, apoiando a atualização, treinamento e outras necessidades inerentes
para que o Hospital das Clínicas e as outras Unidades possam desenvolver as
suas atividades.
6. Assistência Social: Patrocinar, apoiar e implementar, ações com atividades
de assistência social, como: proteção a família, maternidade, infância,
adolescência, velhice, amparo às crianças e adolescentes carentes, a
promoção da integração ao mercado de trabalho, mediante projetos a serem
desenvolvidos em parceria com a Universidade Federal de Goiás, demais
órgãos públicos e seus conselhos.
7. Convênios e Projetos: Captar novos recursos através de projetos a serem
viabilizados em 2009, atendendo ao Hospital das Clínicas e demais Unidades
ligadas ou não à Universidade Federal de Goiás e a Fundação Universidade
Federal da Grande Dourados.

Principais Convênios e Contratos que estarão em execução em 2009:
♦
Contrato de Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a
Universidade Federal de Goiás, visando a manutenção, expansão e a melhoria da
assistência, do ensino, das pesquisas científicas e tecnológicas e projetos de
extensão no âmbito do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina e outras
Unidades / Órgãos da UFG;
♦ Contrato de Prestação de Serviços entre a FUNDAHC e a Fundação
Universidade Federal da Grande Dourados, visando o apoio as atividades pósimplantação, bem como a melhoria do ensino, pesquisas científicas e
tecnológicas, extensão e consultoria técnica no âmbito das Unidades e Órgãos da
UFGD;
♦ Contratos com Indústrias Farmacêuticas Nacionais e Internacionais,
para desenvolvimento de Pesquisas / Estudos Clínicos coordenadas por docentes
da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás.
♦ Carta Acordo a ser firmada com a Organização Pan-Americana da
Saúde / Organização Mundial de Saúde, para desenvolvimento do projeto PRÓSAÚDE - “Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde”, a ser coordenado com o apoio da diretoria da Faculdade de Medicina da
UFG;
♦ Carta Acordo a ser firmada com a Organização Pan-Americana da
Saúde / Organização Mundial de Saúde, para desenvolvimento do programa
“ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL”, a ser coordenado com o apoio de docentes
da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás;
♦
Carta Acordo a ser firmada com o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, cujo objetivo é fortalecer a Rede de
Hospitais do Governo Federal, participantes do programa de “Serviços de Saúde
Sentinela: estratégia para vigilância de serviços e produtos de saúde póscomercialização” em parceria com a ANVISA – Agência Nacional de Vigilância
Sanitária;
♦
Contrato a ser firmado com a Secretaria de Estado da Saúde,
relativo ao Projeto de Extensão “Veja Bem Goiás” a ser desenvolvido com o
apoio do Centro de Referência em Oftalmologia - CEROF / UFG.
Goiânia, 15 de outubro de 2008

Prof. Paulo César Brandão Veiga Jardim
Diretor Executivo da FUNDAHC

Adequação do Plano Orçamentário da Fundação de Apoio
ao Hospital das Clínicas da UFG para o Ano 2009
I – DO VALOR DA PROPOSTA:
Para que a FUNDAHC possa atingir os seus objetivos estatutários, qual seja, o
apoio técnico, o suporte gerencial e o suporte financeiro ao Hospital das Clínicas da
UFG e as outras Unidades afins, bem como atingir os objetivos constantes no Plano de
Trabalho para o ano 2.009, será necessário uma readequação dos recursos a serem
movimentados que estão estimados R$ 24.222.500,00 (vinte e quatro milhões,
duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), sendo R$: 817.500,00 provenientes
de Receitas Operacionais ou de Gestão e R$: 23.405.000,00 provenientes de Receitas
de Convênios.
Esta adequação ao Plano Orçamentário de 2009 deu-se pela adequação para
atendimento de convênios com a Universidade Federal de Goiás e Hospital das
Clínicas, tendo em vista que na época da aprovação da Proposta Orçamentária, os
valores previstos para as despesas com Orteses e Próteses para o Hospital das Clínicas,
foram bem inferiores ao efetivamente adquirido no ano, bem como a reativação da
obra do Prédio de Internação no Hospital das Clínicas, que estava paralisada até 2008
e aguardando recursos financeiros do Governo Federal, o que somente ocorreram no
decorrer desse ano.
Estes recursos são oriundos de convênios e contratos firmados com a
Universidade Federal de Goiás e com outros órgãos públicos e privados, visando à
manutenção, a expansão e a melhoria da assistência, do ensino e das pesquisas
científicas e tecnológicas. Esta adequação será encaminhada para o Conselho Fiscal,
que apreciará e aprovando encaminhará imediatamente ao Conselho Curador para
análise e aprovação.

II – DO PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS:

1. RECEITAS OPERACIONAIS OU DE GESTÃO:

Receita Prevista
Prevista para 2009
Receitas Operacionais ou de Gestão
Receitas de Convênios

(antigo)
R$ 15.260.000,00
R$ 740.000,00

(novo)
R$ 23.405.000,00
R$ 817.500,00

2.
DESPESAS OPERACIONAIS OU DE GESTÃO E DESPESAS DE
CONVÊNIOS

2.1 Despesas Operacionais
Operacionais ou de Gestão
Previstas
Ordenados e Salários
Encargos Sociais
Ajuda de Custo/Diária
Despesas Gerais
Despesas Financeiras
Material de Consumo
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
Equipamentos e Materiais Permanentes
Obras e Instalações

2.2 Despesas de Convênios Previstas
Despesas com Pessoal / Rescisões
Encargos Sociais
Material de Consumo
Ajuda de Custo / Diárias
Serv. de Terceiro Pessoa Física
Serv. de Terceiro Pessoa Jurídica
Despesas Financeiras
Obras e Instalações
Equipamento e Material Permanente

R$ 740
740..000,00
(antigo)
R$ 300.000,00
R$ 85.000,00
R$ 5.000,00
R$ 300.000,00
R$ 10.000,00
R$ 20.000,00
R$ 10.000,00
R$ 10.000,00
0

R$ 817.500,00
(novo)
R$ 346.000,00
R$ 93.500,00
R$ 5.000,00
R$ 285.000,00
R$ 1.000,00
R$ 33.000,00
R$ 20.000,00
R$ 12.000,00
R$ 22.000,00

R$ 16.
16.000.000,00
000.000,00
(antigo)
R$ 5.500.000,00
R$ 1.800.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 100.000,00
R$ 2.500.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 160.000,00
R$ 1.500.000,00
R$ 700.000,00

R$ 23.405.00
23.405.000,00
(novo)
R$ 8.200.000,00
R$ 2.120.000,00
R$ 3.300.000,00
R$
35.000,00
R$ 2.150.000,00
R$ 1.500.000,00
R$
40.000,00
R$ 5.500.000,00
R$ 560.000,00

Goiânia, 15 de outubro de 2009.

Prof. Elias Rassi Neto
Diretor Executivo da FUNDAHC

