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Governo propõe incremento
de recursos para os hospitais
Proposta é prestar auxílio financeiro aos hospitais que participam de forma complementar do
Sistema Único de Saúde ainda durante o exercício de 2022; ação foi oficializada em Projeto de Lei
Foto: Gilson Abreu/AEN
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Mulher de 35 anos
morre após grave
acidente ocorrido
na Souza Naves

O

Governo do Paraná pretende aumentar os recursos destinados aos hospitais contratualizados do Estado, desde o
atendimento ambulatorial até a realização de cirurgias eletivas, passando pelas consultas especializadas e
de alta complexidade. A proposta foi
oficializada em um projeto de lei enviado à Assembleia Legislativa nessa
segunda-feira (21).
Os custos hospitalares para manutenção dos serviços têm variações
maiores do que a inflação oficial e
não há correção atualizada dos valores de repasse pelo Ministério da
Saúde às unidades. Essa é a primeira
vez que o Estado prevê complementações nos valores pagos às unidades
hospitalares contratualizadas com recursos próprios, amparadas por lei.
AUXÍLIO FINANCEIRO
A proposta é prestar auxílio financeiro aos hospitais que participam
de forma complementar do Sistema
Único de Saúde (SUS) ainda durante
o exercício de 2022. Segundo os cálculos realizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o deficit financeiro dessas unidades hospitalares soma
aproximadamente R$ 220 milhões.
Atualmente, além dos valores
pagos pelas tabelas do SUS, o Estado
também realiza repasses financeiros
para as unidades próprias e envio de
recursos para hospitais filantrópicos
por meio de programas de incentivo,
como o Programa de Apoio e Qualificação de Hospitais Públicos e Filantrópicos do SUS Paraná (Hospsus).
“Sabemos que há um desequilíbrio financeiro para manutenção de
serviços hospitalares e, sob a orientação do governador Ratinho Junior,
pretendemos aumentar os recursos,

Ana Maria do Santos Borgo, de
35 anos, não resistiu ao impacto
da sequência de colisões

Deficit financeiro dessas unidades hospitalares soma aproximadamente R$ 220 milhões

DECISÃO

Estado antecipa pagamentos
O Estado antecipou, na última semana, o pagamento de R$ 67 milhões
para prestadores de serviços do Sistema Único de Saúde (SUS), referente ao mês de outubro. Normalmente, o pagamento aos hospitais e
ambulatórios pelos serviços prestados ao Estado é realizado ao final do
mês subsequente. Esta medida financeira é adotada pelo terceiro ano
consecutivo pela pasta e permite que as instituições programem melhor
suas despesas. “Queremos manter os nossos prestadores e a antecipação dos repasses contribui para um melhor planejamento neste período
de final de ano”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto.

principalmente neste período póspandemia, dando suporte aos hospitais e garantindo que nenhum serviço
precise ser paralisado no Estado”, afirmou o secretário da Saúde, Beto Preto.
Segundo o projeto, a integralida-

de dos recursos deverá ser destinada
para a aquisição de medicamentos, suprimentos, insumos, equipamentos,
pequenas reformas e adaptações na
estrutura física para aumento na oferta de atendimentos e produção de

Bombeiros terão autonomia no PR

cirurgias eletivas, contratação e pagamento de profissionais, além de gastos vinculados com o enfrentamento
da Covid-19 – responsável pelo aumento expressivo no custo de insumos e mão de obra. O critério de
divisão deste auxílio financeiro será
definido pelo Estado, considerando a
entrega de serviço de cada prestador.
AMBULATÓRIOS
O Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado da Saúde
(Sesa), também formalizou um investimento de mais de R$ 203 milhões para a construção de dez Ambulatórios Médicos de Especialidades
(AME). O anúncio foi realizado nesta
quinta-feira (17) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior durante o
evento Governo 5.0 – Desenvolve Paraná – Sustentabilidade a serviço da
população, em Foz do Iguaçu.

A vítima do grave acidente ocorrido na avenida Souza Naves nesse
domingo (20), trecho urbano da BR373 em Ponta Grossa, foi identificada na madrugada dessa segunda-feira (21): trata-se de Ana Maria dos
Santos Borgo, de 35 anos. O velório
de Ana Maria iniciou ainda durante a madrugada, na capela Nossa Senhora Aparecida (Parque do Café).
Ana Maria estava em Chevrolet
Vectra que se envolveu em série
de colisões. As causas das colisões
serão apuradas por inquérito pela
Polícia Civil. A reportagem do Portal aRede apurou junto às autoridades de trânsito que o Vectra se
envolveu numa colisão lateral com
um automóvel Gol, rodou na pista,
atingiu a mureta divisória e, desgovernado, atingiu a traseira de uma
carreta, que estava no acostamento, na entrada de uma empresa. Os
dois carros tinham o mesmo sentido. O Gol ainda bateu num poste.
Os socorristas e policiais chegaram ao local e constaram o óbito da
condutora do Vectra. Além de Ana
Maria, um menino de 16 anos foi
encontrado inconsciente. As lesões
são graves. Ele está entre a vida e
a morte, apurou a reportagem. No
Gol, por sua vez, viajavam quatro
pessoas: dois adultos e duas crianças. Ele sofreram escoriações leves
e não precisaram de atendimento
no local. O trânsito ficou lento no
local.

PUBLICAÇÃO LEGAL
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O Governo do Estado pretende
desvincular o Corpo de Bombeiros
do Paraná (CBMPR) da Polícia Militar do Paraná (PMPR). A Proposta de
Emenda à Constituição (PEC), enviada nessa segunda-feira (21), à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), objetiva a manutenção da hierarquia
militar no Corpo de Bombeiros, mas
com corporação própria e autonomia financeira e administrativa.
A iniciativa, prevista no Plano
de Governo de Carlos Massa Ratinho Junior para a próxima gestão,
visa a melhoria na execução do orçamento para a compra de equipamentos e a preparação oficial, que
seguirá com carreira sob regulamentação própria da corporação. A mudança também é apontada como
um dos meios para aprimorar o
combate a incêndios no Estado e valorizar o trabalho dos profissionais.
MODERNIZAÇÃO
“A ideia é trabalhar para modernizar as instituições do Estado.
Com essa medida, o Corpo de Bombeiros Militar terá foco integral concentrado no cumprimento das suas

Mudança também é apontada como um dos meios para aprimorar o
combate a incêndios no Estado e valorizar o trabalho dos profissionais

missões constitucionais, que são diferentes daquelas realizadas pela
Polícia Militar. Da mesma forma, a
PM deixará de se preocupar com as
demandas do Corpo de Bombeiros,
desonerando-se das atividades de
gestão de recursos humanos e aquisição de materiais e equipamentos,
por exemplo”, explicou o governador Ratinho Junior.

À Polícia Militar permanece a
incumbência de polícia ostensiva,
preservação da ordem pública, policiamento de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais,
além de outras formas e funções definidas em lei. No Brasil, apenas os
estados do Paraná e São Paulo mantêm o Corpo de Bombeiros vinculado à PM.

AVISO DE LICITAÇÃO
x Pregão Eletrônico n.º 151/2022
Objeto: Sistema de Comunicação Unificada. Valor Máximo de R$
1.031.230,08 (um milhão trinta e um mil e duzentos e trinta reais e oito
centavos). Recursos do Tesouro. Recebimento das propostas: até 8h30 do
dia 12/12/2022. Início da Sessão Pública: às 9h30 do dia 12/12/2022.
(Número da Licitação no Banco do Brasil: 974772 ± processo nº 031091).
O Edital e seus anexos com as quantidades e especificações completas dos
serviços, bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão
ser consultado no site www.licitacoes-e.com.br - Informações
complementares: www.comprasparana.pr.gov.br ± identificação do
processo nº 2348/2022, e www.uepg.br
x Pregão Eletrônico n.º 152/2022
Objeto: execução da obra do estacionamento do CETEP/ LITEC no
campus Uvaranas ± UEPG. Valor Máximo de R$ 173.796,66 (cento e
setenta e três mil setecentos e noventa e seis mil e sessenta e seis centavos).
Recursos do Tesouro. Recebimento das propostas: até 8h30 do dia
09/12/2022. Início da Sessão Pública: às 9h30 do dia 09/12/2022. (Número
da Licitação no Banco do Brasil: 974728 ± processo nº 031092). O Edital
e seus anexos com as quantidades e especificações completas dos serviços,
bem como os resultados de todas as fases desta licitação poderão ser
consultado no site www.licitacoes-e.com.br - Informações
complementares: www.comprasparana.pr.gov.br ± identificação do
processo nº 2340/2022, e www.uepg.br
José Vladimir Gonçalves Cordeiro
Pregoeiro
Ponta Grossa, 21 de novembro de 2022.

