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GA2 – USO RACIONAL DA ÁGUA 

 

PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL - ciclo 2020  

 

Apresentação  

 Inaugurado em 2008, o Hospital Municipal de Barueri “Dr. Francisco Moran” (HMB) é 

um dos equipamentos de saúde considerados mais modernos da região, sendo referência no 

tratamento de casos cirúrgicos de média complexidade. Possui 288 leitos e oferece à população da 

região atendimento por meio de encaminhamentos realizados pela Secretaria de Saúde de Barueri 

das Unidades Básicas de Saúde, nas clínicas de especialidades, nos prontos-socorros e nos serviços 

de Fisioterapia, estando plenamente inserido na rede assistencial de saúde. 

 O HMB é gerenciado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – 

SPDM desde julho de 2017, quando foi assinado contrato de gestão com a Prefeitura de Barueri 

(Contrato de Gestão nº. 152/2017). A gestão do contrato é feita pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 A SPDM é uma associação civil sem fins lucrativos, de natureza filantrópica, reconhecida 

de utilidade pública federal, estadual e no município de sua sede, respectivamente pelos decretos 

nºs. 57.925/1966, 40.103/1962 e 8.911/1970. Atua nos âmbitos federal, estadual e municipal, em 

harmonia com suas políticas de saúde e de educação, e também como organização social habilitada 

para a gerência de serviços e organizações de saúde, por meio de convênios e contratos de gestão 

– como é o caso em Barueri. 

 Desta forma, apresenta-se, no âmbito do Programa Município VerdeAzul, uma iniciativa 

de USO RACIONAL DA ÁGUA promovida pela SPDM que, formalmente, é considerada uma 

iniciativa vinculada à Prefeitura de Barueri. 

 Seguem os documentos: Ofício e Relatório elaborados pela diretoria técnica do HMB; e 

registro das ferramentas de comunicação ambiental utilizadas. 

 

Barueri, 23 de setembro de 2020 
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1 As ferramentas de comunicação utilizadas pela Prefeitura estão no Anexo I. 
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ANEXO I - FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO AMBIENTAL 

 

Portal da Prefeitura 
Disponível em: <http://portal.barueri.sp.gov.br/noticia/31052019-hospital-municipal-de-barueri-

celebra-seu-11-aniversario> 
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Perfil da Prefeitura no Instagram 

(@prefeituradebarueri) 

 


