·- . CID IT~~~~rnJrfilil

,-;;.·.,: •

"IN';ITUTO PAULISTA OE ESTtmo, E'PESOUISAS EM NEFROLOGIA E HIPERTENSÃO

RUA BOTUCATU, 740
TELEFONE:

572-'7822 "

CEP 04023 - S. PAUL01 .

Utilidade Pública federal: Decreto n. 85985 de 28/05/88
· Ul!lldade Públiéa E:!adual: Decreto n. 0 6226 de 11/11/88
Ulllidsde Pública Municipal: Decreto n. 0 23699 de 10/04/87
0

DEPENDtNCIAS FÍSICAS E ESTRUTURAÇÃO DO IPEPENHI

Sequência histórica âos principais fatos

1979 -= -lo. semestre = ··Diretoria do Hospital São Paulo (HSP}
·propõe fechamento da unidade de Diálise por falta de recursos.

1979 - 2õ. semestre - Disciplina de Nefrologia abre uma firma e
aluga um-imóvel situado à Rua Pedro de Toledo,· 651 para sediar

sua.Unidade de Diálise.

1980 - InS-.,~io do serviço ·de hemodiálise crônica do
Unidade de Diálise da Disciplina.de Nefrologia.

(HSP)

na

1982
Inicio da discussão de se transformar a firma da
Disciplina de Nefrologiaff em Instituto sem fins lucrativos e com
vinculação à Escola Pau~ista de Medicina (EPM).

l982
Aluguel de imóvel à Rua Varpa, .23 para constituir a
Unidade de Hipertensão Arterial.
1983 - 25 de julho - Data-da-criação do IPEPENHI
1983 - Reformulação do Programa de Transplantes Renais.
1984 - Autorização do INAMPS para o funcionamento da Unidade de
Diálise do IPEPENH1 localizada à Rua Pedro de Toledo,651.
1984 - Aluguel de imóvel s-i:tuado à Rua ·Pedro de Toledo,. 282• e
reforma para transformá-lo.em Unidade· de Diálise.
1985..:.. janeiro - Transferência da Unidade de Diálise para a Rua
Pedro de.Toledo, 282.
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1986 - Constituição do Laboratório Bioquímico do
imóvel da Rua Pedro de Toledo, 651.

IPEPENHI

no

•1986 - setembro - Concessão de uso .pela Prefeitura de São Paulo
de terreno situado à Rua Borges Lagoa, 960 com compromisso de se
construir em futuro próximo um Centro Médico.
1987 - 05 de fevereiro - Concessão, sob forma de escritura
definitiva de uso gratuito pela Prefeitura de São Paulo de
terreno localizado à Rua Borges Lagoa, 960.
1987 - 10. de abril - Obtenção de declaração de Utilidade Pública
Municipal.
1987 - a 9 -0sto - Indicação dc·Ministério da Educação e Ministério
da Previdência Soc.ial do Dr. Oswaldo Luiz Ramos para Coordenação
Nacional do SIRC-TRANS com puã"Secretaria no IPEPENHI.
·
1987 - setembro - Montagem complementar do Centro de Informática
da Escc:úa -paulista de Medicina - CIS-EPM.
1988 - Aluguel de imóvel situado à Rua Morcote, 76 para
constituir a Unidade ·Cardiovascular não Invasiva para pacientes
hipertensos e Unidade de Litiase Renal.
1988 - 09 de março - Cessão temporária de uso do terreno do
· IPEPENHI à EPM, em ato da congregação para que ali fosse
instalado um estacionamento de professores e oficinas do HSP.
1988 - 28 de abril - Obtenção de declaração de Utilidade Pública
Federal.

•

1988 - • setembro
Conclusão da planta física do IPEPENHI
realizada pelo escritório ConforTe Empreendimen~os S/C Ltda .
1988 - 11 de novembro P4blica Estadual.
1989

Obtenção de declaração de

Utilidade

03 de julho - Assinatura do Convênio SUDS.

1989 - Solicitação à SES para a construção do Hospital
IPEPENHI. Entregue projeto médico e planta física do imóvel.

do
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1989 - 19 de outubro - Transferência da la. parcela de recursos
pela Comissão·Interministerial de Saúde - CIS.
1989 - 27 de outubro - Início do processo licitatório para a
construção do Centro Hospitalar.
1989 - ··novembro - Solicitação à -Diretoria do HSP e à Diretoria
da EPM · para devolução do terreno, visto o inicio imediato das
obras.

1989 - 20 de novembro·- Julgamento das propostas de construção
com escoíha da empresa Construbase Construtora de Obras Básicas
de ... Enq.e~nharia Ltda.
1989 - 28 de novembro - Assinatura do contrato de construção por
empreitada entre o IPEPEJ:l"dI e a Construbase.
1989 - 15 de dezembro - E-sclarecimento pelo Dr. Oswaldo Luiz
Ramos ã Egrégia Congr.egação que o IPEPENHI estava iniciando a
construção do Centro H-os--pitalar,
metivo pelo qual havia
solicitado devolução do terreno onde, por quase 2 anos foi
utilizado pelo HSP e EPM para oficinas e estacionamento.
1990 - 08 de fevereiro - la. prestação de contas (trimestral).
1990 ~julho.~ Assin~tura de termo de convênio com a SES onde o
IPEPENHI se comprométe a determinar 80% de suas atividades ao
Sistema único de Saúde
1990 - setembro - Visita do Diretor da Escola Paulista de
Medicina e Diretoria do Hospital São Paulo ãs obras do IPEPENHI.

