
# Item do Anexo 1 - TR Questionamento Resposta

1 1. INTRODUÇÃO, página 3

Existe alguma possibilidade de se retomar o convênio com o Sistema de Assistência à Saúde

(SAS), para atendimento ao servidor estadual da região metropolitana de Curitiba e litoral?

Se não há, quais seriam os impedimentos?

Foi solicitado, por meio de ofício do Comando Geral à Secretaria de Estado da

Administração e Previdência, no início de 2017, porém com resposta negativa

pelo Departamento de Assistência ao Servidor, na pessoa do Dr. Eduardo

Mischiatti.

2 2. OBJETIVO, página 4

Qual a perspectiva da quantidade de vidas a serem atendidas pelo "Novo HPM",

considerando todo o quadro de policiais e bombeiros militares ativos, afastados,

aposentados, inabilitados, inválidos e seus respectivos dependentes?

O público alvo de militares da ativa, inativos, dependentes e pensionistas,

residentes na Região Matropolitana de Curitiba e Litoral é de

aproximadamente 39.000 usuários. Tal número deve ser confirmado mediante

a atualização PAC-RH realizada no mês de outubro de 2017.

3 2. OBJETIVO, página 4

Qual a perspectiva da quantidade de vidas do público em geral a serem atendidas pelo "Novo

HPM"? Esse atendimento resumiria-se a pronto atendimento ou teriam o mesmo nível de

atendimento do corpo policial militar? Seria atendimento referenciado ou existe a

possibilidade de atendimento portas abertas?

Não é possível estimar a quantidade de vidas do público em geral, uma vez

que tais serviços serão incorporados na rede de atendimento do SUS. Esse

atendimento deverá ser de pronto socorro referenciado pelas Unidades de

Pronto Atendimento municipais, nos termos do Decreto Estadual

11.349/2014.

4 5.1. Pessoal, página 9

Este item mostra a quantidade e qualificação dos profissionais envolvidos na atual

operaçdemonstrando o desequilíbrio de pessoal. E, logo no item 1 deste TR, na página 3,

comenta sobre a expectativa de que, por meio da celebração de um contrato de PPP,

desonere-se administravivamente a Polícia Militar de uma atividade meio, alheia à segurança

pública. Chegou-se a citar, durante o kick-off meeting, como hoje havendo "desvio de

função". A pergunta tem como objetivo conhecer do comando do HPM qual seria a equipe 

minima que deveria permanecer no quadro do "Novo HPM", que seria fundamental para a

manutenção da qualidade operacional. Favor incluir, dentro desta análise, não só o atual

corpo de funcionários militares, mas também o de servidores públicos.

O corpo de profissionais de saúde militares é composto de 17 médicos de

diversas especialidades, alguns dos quais a serem aplicados no atendimento

exclusivamente do público militar (Pronto Atendimento e Unidade de

Internação 4º andar) exclusivos para militares e dependentes. Médicos e

bioquímicos militares, com postos de oficiais superiores, serão aplicados na

auditoria, regulação, controle e supervisão da operação da PPP. Enfermeiros e

técnicos de enfermagem civis do QPPE da Secretaria de Segurança Pública

poderão ser aplicados em atividades assistenciais preferencialmente no

atendimento ao público militar (Pronto Atendimento e Unidade de Internação

4º andar) e no suporte administrativo (qualidade, auditoria, regulação,

controle, supervisão e comissões obrigatórias) da operação da PPP.

5 5.1. Pessoal, página 9

Como extensão da pergunta anterior, solicitamos ao Conselho Gestor de Concessões um

imediato posicionamento, baseado na justiça trabalhista, a respeito da relação trabalhista

entre os profissionais gestores da concessionária privada e os servidores militares e civis do

estado do Paraná. Isto será fundamental para que se "desenhe" de forma adequada e na

forma da lei, a equipe do Novo HPM, sabendo-se como as partes poderão se relacionar e

atuar em conjunto, sendo necessário se conhecer temas tais como relação a níveis de

autoridade e liderança, níveis de autonomia, compartilhamento e definição de

responsabilidades, etc. Pedimos a máxima urgência na resposta desta questão, pela

fundamental importância na modelagem operacional do "Novo HPM".

Havendo a segmentação de público alvo militar e dependentes e a operação

de urgências e emergências do SUS, será possível segmentar o quadro de

profissionais militares e civis da SESP para o público interno e com a operação

da PPP para o funcionamento das estruturas comuns do HPM. Os profissionais

da concessionária privada serão alocados na operação do serviço de

emergência do SUS e nas operações comuns ao usuário do SUS e ao usuário

militar estadual (centro cirúrgico, UTI, manutenção, lavanderia, etc.)

6
5.3. Contratação de Serviços, 

página 13

Solicitamos acesso a todos os contratos de serviços (com clínicas, laboratórios, etc)

atualmente vigentes (e, se possível, dos últimos 36 meses), considerando serviços clínicos,

serviços técnicos (manutenção de equipamentos, manutenção predial, limpeza e higiene

hospitalar, serviços de copa e cozinha, recepção, etc).

Estão disponíveis os dados no Setor de Auditoria do HPM - Tel. 3218 3630 com 

Enf. Larissa ou Enf. Erica, mediante agendamento pela Coordenadoria de

Concessões e Parcerias.



7
5.3. Contratação de Serviços, 

página 14 e 15

Solicitamos acesso aos procedimentos de compras dos últimos 12 meses de todos os

insumos, materiais clínicos, materiais não clínicos, com valores, prazo de entrega,

fornecedores, etc.

Estão disponíveis os dados no Setor de Compras do HPM - Tel. 3218 3575 com

Cap. Zych e Ten. Beckert, mediante agendamento pela Coordenadoria de

Concessões e Parcerias.

8 5.4. Manutenção de 

equipamentos, página 15

Solicitamos acesso ao inventário de todos os ativos do HPM, preferencialmente com o

mesmo nível de informações da Tabela 6 (página 16), ou seja, data de aquisição, valor da

aquisição e valor atual (depreciado). 

Estão disponíveis os dados na Direção Administrativa do HPM - Tel. 3218 3514

com Maj. Mendes, mediante agendamento pela Coordenadoria de Concessões

e Parcerias.

9
5.5. Custos Atuais, página 17 e 

18

Solicitamos acesso aos procedimentos de contratação dos últimos 24 meses de todos os

insumos, serviços clínicos, técnicos e de suporte e contas de utilidades (energia elétrica,

água, telefonia, internet, etc), que contenham quantidades, valores unitários e totais,

fornecedores, prazos de entrega, etc, bem como o detalhamento das informações resumidas

na Tabela 8 do TR. Foi-nos informado, durante o kickoff meeting, que hoje existem 97

contratos vigentes. Seria muito importante ter acesso a todos eles.

Estão disponíveis os dados no Setor de Compras do HPM - Tel. 3218 3575 com

Cap. Zych e Ten. Beckert, mediante agendamento pela Coordenadoria de

Concessões e Parcerias.

10 7.3.3. Recursos Tecnológicos, 

página 22

Solicitamos a relação de todos os recursos tecnológicos (tecnologia da informação)

atualmente utilizados pelo hospital, com a lista de software e hardware, versão, quantidades,

datas de aquisição, valores de aqusição, etc.

Estão disponíveis os dados no Setor de TI do HPM - Tel. 3218 3575 com Ten.

Beckert, mediante agendamento pela Coordenadoria de Concessões e

Parcerias.

11

8. CADERNO 2: ESTUDOS 

ECONÔMICO-FINANCEIROS E 

DE EXTERNALIDADES

Solicitamos os números do HPM dos últimos 36 meses, tais como balancetes, notas de

empenho, DREs.

Estão disponíveis os dados no Setor de Compras do HPM - Tel. 3218 3575 com

Cap. Zych e Ten. Beckert, mediante agendamento pela Coordenadoria de

Concessões e Parcerias.

12 APÊNDICE 1

Solicitamos todas as plantas legais do HPM, com cotas e escalas, áreas molhadas, acessos,

áreas verdes, áreas impermeáveis, aberturas, tabelas de esquadiras, etc, de todos os prédios

atualmente disponíveis, suas áreas internas e externas, estacionamentos, pontos de acesso

ao público, aos funcionários, veículos, ambulâncias e carros funcionais, bem como desenhos

de perspectiva, caso disponível.

Informações disponíveis no site do CGC: 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/faq/category.php?categoryid=5

13 EXTRA

Há conhecimento da intenção do governo do estado estadual ou mesmo do governo

municipal de construir equipamentos hospitalares na cidade de Curitiba, para atendimento à

população em geral. Se há, favor indicar qual seria o perfil dos equipamentos a serem

construídos e em que datas. 

A questão será encaminhada para a Secretaria de Saúde do Estado e será

respondido adiante.

14 EXTRA
O Governo do Estado do Paraná disponibiliza alguma linha de investimentos/empréstimos

através de entidaes de fomento que possam apoiar o projeto do "Novo HPM"? 

Se após os estudos for identificado a necessidade de

investimentos/empréstimos, poderá ser iniciado tratativa com entidades.

15 EXTRA
O Governo do Estado do Paraná já estruturou uma linha de garantias, tal como um fundo

garantidor, para o projeto em questão? Se sim, quais seriam as suas condições e regras?

O Estado do Paraná constituiu um Fundo Garantidor em 2014. Para detalhes

de informações acessar o link: 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=2

20

16 EXTRA

Solicitamos ao Conselho Gestor de Concessões que nos informe se há alguma restrição de

participação na SPE da PPP de Organizações Sociais de Saúde (OSS) ou de algum outro tipo

de entidade.

A questão foi encaminhada para análise do grupo jurídico desta Secretaria e

será respondido adiante. 


