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Diretoria

Triênio 2010/2013

Presidente Maçazumi Furtado Niwa
		
Hospital Nossa Senhora das Graças, Curitiba
1º vice-presidente

Ety Cristina Forte Carneiro

		
Hospital Pequeno Príncipe, Curitiba
2º vice-presidente Luiz Soares Koury
		
Hospital Evangélico de Londrina
secretário geral José Pereira
		
Santa Casa de Maringá
tesoureira geral Claudiane Ligia Minari
		
Hospital Erasto Gartner, Curitiba
1º tesoureiro Germano Strassmann
		
Santa Casa de Irati

		
Conselho Fiscal
Efetivos

Wilson Edmar Ascencio

		
Hospital São Camilo, Ponta Grossa

		
Hiran Alencar Mora Castilho

		
Associação Beneficente Bom Samaritano, Maringá

Moacir Aparecido dos Santos

		
Hospital Bom Jesus, Ponta Grossa
Suplente		
Teresinha Leni Eurich
		
Maternidade Mater Dei, Curitiba

Missão
Congregar e representar em âmbito estadual os interesses
do setor filantrópico e sem fins lucrativos da saúde, em
consonância com as diretrizes da CMB (Confederação
das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e
Entidades Filantrópicas), promovendo ações para o
seu desenvolvimento e capacitação, proporcionando
assistência de qualidade à saúde da população.
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Apresentação

O

ano de 2012 foi marcado por diversos fatos importantes para a Saúde no país e,
em especial, para o segmento filantrópico. Além de um diagnóstico detalhado da atual
situação do setor apresentado pela Subcomissão da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) da Câmara dos Deputados, uma mobilização nacional iniciou a campanha pela coleta de assinaturas para a apresentação de um
projeto de lei de iniciativa popular que propõe o
investimento de pelo menos 10% da receita corrente bruta da União na Saúde pública.
No Paraná, o diálogo aberto com a Secretária
de Estado da Saúde resultou na assinatura do
convênio para início do projeto de leitos de cuidados continuados, o que pode significar uma
mudança de paradigma para os hospitais de pequeno porte.
O ano teve marcos importantes como a publicação de uma portaria que garantiu ao Programa de Reestruturação e Contratualização dos
Hospitais Filantrópicos e dos Hospitais de Ensino integrantes do SUS, o repasse de R$ 110 milhões para as competências de julho a dezembro
de 2011 e R$ 220 milhões/ano a partir de 1º de
janeiro de 2012.
Em 2012 a Federação completou 26 anos e
para comemorar realizamos um café da manhã
que reuniu representantes dos hospitais afiliados, autoridades e políticos em Curitiba (PR), no
dia 23 de março, entre eles o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto, e o presidente da Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópi-

cas (CMB), José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior.
Durante o evento foram
homenageados com o troféu Femipa o senador Alvaro
Dias, pelo esforço em aprovar a Emenda Constitucional
29, que regulamentou o que
são investimentos em Saúde, e os ex-representantes da
Federação no Conselho Estadual de Saúde do Paraná,
Senador Alvaro Dias foi um dos
pela relevante atuação em
homenageados no evento de
prol do setor: Oswaldo Leal aniversário de fundação da Federação
(in memorian), Izabel Aparecida da Silva, Jean Paulo Fabrício, Cláudio Marmentini, Herácles Alencar Arrais, Wilson Edemar Ascêncio e Rosita Márcia Wilner.
Também apoiamos o movimento nacional
por mais recursos, lançado pela Associação Médica Brasileira, Ordem dos Advogados do Brasil
e Academia Nacional de Medicina. A Femipa foi
uma das responsáveis pela captação de assinaturas para criar um projeto de lei de iniciativa
popular, que propõe o investimento de pelo menos 10% da receita corrente bruta da União na
Saúde pública.
O projeto de lei pretende alterar a Lei Complementar nº 141/12, que regulamentou a Emenda Constitucional 29, não só no que diz respeito
ao subfinanciamento do SUS, mas também propondo que os recursos sejam aplicados em conta vinculada, mantida em instituição financeira
oficial, sob responsabilidade do gestor de saúde.

Emendas parlamentares
A Comissão de Saúde Pública da Assembleia
Legislativa do Estado do Paraná promoveu no
dia 5 de junho audiência pública para debater as
dificuldades operacionais nos hospitais e santas
casas e a liberação de emendas parlamentares.
É a primeira vez na história da Assembleia que
um volume significativo de recursos de emendas
deve ser aprovado para os filantrópicos.
Para acompanhar o assunto, a Femipa criou
um grupo de trabalho para estudar a melhor
forma de abordagem e os critérios para a obtenção de recursos via emendas parlamentares de bancada na esfera estadual para todos os

hospitais afiliados à Federação. No início de setembro, o grupo foi recebido em audiência pelo
presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Valdir Rossoni. Entre as demandas apresentadas ao deputado estavam o repasse de parte da economia feita pela Assembleia
aos hospitais filantrópicos e apoio ao pagamento de emendas parlamentares coletivas a essas
instituições em 2013. Rossoni reiterou o apoio
ao segmento. Estiveram presentes à audiência
representantes de hospitais de Curitiba, Ponta Grossa, Ibiporã, Cambé, Irati, Arapongas e
Campo Mourão.
RELATÓRIO ANUAL 2012

3

Projetos e Ações

Educasus (Projeto Telemedicina)
Com o início da instalação das salas de teleconferência nos hospitais no 2º semestre de 2012, encerrou o ano com nove salas instaladas. Serão 12
salas em hospitais afiliados dos seguintes municípios: Curitiba, Londrina, Maringá, Irati, Guarapuava, Medianeira, Paranavaí e União da Vitória.
No Paraná, 11 hospitais em diferentes regiões
receberão as antenas e o kit multimídia, para atender os 108 hospitais filantrópicos e santas casas.
São eles: Hospital de Caridade São Vicente de Paulo
(Guarapuava), Santa Cara de Irati, Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho,
Hospital Evangélico de Londrina, Santa Casa de Misericórdia de Maringá, Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Luz (Medianeira), Santa Casa de Paranavaí, Hospital Vicentino (Ponta Grossa), Hospital Nossa Senhora das Graças (Curitiba), Cruz Vermelha Brasileira (Filial Paraná) e Associação de Proteção à Maternidade e Infância (União da Vitória). Para o presidente da Femipa, Maçazumi Furtado Niwa, os hospitais filantrópicos têm acesso a conteúdo de qualidade
e a possibilidade de capacitar mais funcionários dentro de suas instituições.

ICH-PR

Em continuidade ao projeto iniciado em 2011, a FEMIPA participou das
ações em parceria com a FEHOSPAR, SINDIPAR e AHOPAR, para aprimoramento das informações registradas pelos hospitais. O contrato com o ISAE/FGV foi
estendido para 2012 e terá término em 2013. Reuniões quinzenais são realizadas para acompanhamento do projeto, como também para estudar a continuidade do projeto.

Revista Brasileira de Direito da Saúde

HOSPSUS

Nas instituições de saúde, segurança para o paciente e qualidade na assistência devem fazer parte da rotina de trabalho. E
para alcançar a excelência nesses quesitos os hospitais integrantes do Programa
HOSPSUS tiveram acesso a conhecimentos atualizados sobre o tema no curso de
especialização em Gestão Hospitalar. O
objetivo da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) ao tratar de temas
como processo de acreditação e paciente
seguro no curso de pós-gradução foi levar aos hospitais conhecimento e incentivá-los a implantar estratégias que visem
essas práticas que contou com a participação e apoio da FEMIPA.
Em 2012 também foi organizado pela
FEMIPA o “2º Encontro HOSPSUS”, com
a participação de profissionais da saúde de todo o estado do Paraná. A FEMIPA participou das reuniões de ajustes do
programa e da Comissão Estadual de
Avaliação, acompanhando o desempenho dos hospitais e as avaliações realizadas pela SESA e Regionais de Saúde.
O evento promoveu o debate sobre as redes de atenção implantadas no Estado e
apresentou experiências bem-sucedidas
já em funcionamento.
Também fez parte da programação
a oficina “Sistematização da assistência de enfermagem considerando o nível de dependência do cuidado”, voltada
para os coordenadores do serviço de enfermagem dos hospitais participantes do
HOSPSUS.

Conselho Estadual
de Saúde do PR

Lançamento da Revista Brasileira de Direito da Saúde foi oportunidade para Femipa estreitar
relacionamento com Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Justiça federal, Tribunal de Justiça Estadual,
Ministério Público Estadual, Ordem dos Advogados do Brasil, Isae/FGV e Superior Tribunal de Justiça

A segunda edição da Revista Brasileira de Direito da Saúde (RBDS) foi lançada em agosto, durante o XXII Congresso Nacional da Confederação das Santas
Casas de Misericórdia, Santas Casas e Entidades Filantrópicas (CMB), em Brasília (DF). O novo volume trouxe artigos sobre a atuação complementar da iniciativa privada no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a relação jurídica entre
o médico e o hospital, a questão do consentimento esclarecido do paciente, do sigilo do prontuário médico e também do conceito de deficiência para fins de concessão de benefício assistencial. Além disso, a publicação traz dois pareceres:
um sobre a contratação de empresas da área da saúde que possui agente público em seu quadro funcional e outro acerca dos efeitos do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).
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Representante dos prestadores de serviço do
Conselho Estadual de Saúde, a diretora da Femipa
Rosita Márcia Wilner, encerrou seu mandato como
presidente do CES, mas manteve a participação
efetiva dentro do grupo

A superintendente da FEMIPA, Rosita, entregou o cargo de Presidente do
CES em fevereiro/2012, após 01 ano de
mandato. Destacamos seu importante desempenho frente ao CES e também
a participação dos representantes dos
hospitais afiliados no CES, principalmente no estudo e definição do planejamento estratégico. Agradecemos a sra.
Artemísia pelo empenho nas reuniões
que discutiram e aprovaram o plano estratégico.

Cuidados Continuados

Um passo importante para encontrar uma nova estratégia para os hospitais de pequeno porte foi dado em
2012. A Secretaria de Estado da Saúde e a Femipa assinaram um convênio
para desenvolver um modelo que visa
transformar a característica dessas
unidades, propondo uma atenção baseada no cuidado das condições crônicas de saúde. Trata-se de importante projeto com objetivo de oportunizar
uma mudança de perfil de atendimento de hospital de pequeno porte, com
objetivo de melhor atendimento á população e financiamento para manutenção do funcionamento da entidade. Desde então ocorreram reuniões e
eventos em São Paulo, Brasília e Curitiba, junto à SESA, para apresentação
do projeto, discussão da programa-

Assinatura do Projeto Cuidados Continuados com a Sesa trouxe o presidente da Confederação das
Santas Casas de Misericórdia, José Reinaldo Nogueira de Oliveira Junior, ao Paraná

ção/etapas e de trabalho.
Na primeira fase do projeto será feito o diagnóstico dos hospitais filantrópicos que podem integrar a rede. O segundo momento é o de adaptação das

Comissão de Estudos para Emendas
Parlamentares

Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Valdir Rossoni, recebeu
Comissão de Emendas Parlamentares da Femipa

Em 2012 a FEMIPA organizou comissão de estudo para as emendas parlamentares com objetivo de sugerir ao governo estadual e à ALEP a forma mais
adequada para a aplicação de recursos oriundos das emendas parlamentares.
Após várias reuniões o estudo aprovado pela comissão foi entregue ao Dep. Valdir Rossoni (Presidente da ALEP) e ao Dep. Dr. Batista (Presidente da Comissão
da Saúde da ALEP). Também ocorreu em junho/2012 audiência pública na Comissão de Saúde da ALEP para debater as dificuldades dos hospitais filantrópicos.

unidades e capacitação dos profissionais e, por fim, o monitoramento e avaliação dos resultados. O objetivo é testar o modelo em até dois hospitais inicialmente.

Comitê de
Sustentabilidade

Como parte das iniciativas do Comitê de Sustentabilidade, foi lançado em
maio a versão eletrônica
do Manual de Sustentabilidade Femipa. O material propõe a aplicação de
ações voltadas ao desenvolvimento sustentável em instituições
de saúde por meio de orientações práticas e exemplos de iniciativas que já estão dando certo.
Em continuidade as atividades do
Comitê foram realizadas seis reuniões
durante o ano de 2012. Dentre as ações
destacamos: participação na organização do “Prêmio Nacional de Sustentabilidade da CMB”, da Sala Temática “Sustentabilidade” no 5º Seminário FEMIPA, do Lançamento do Manual de Sustentabilidade FEMIPA e dos Indicadores
de Sustentabilidade na Saúde, que serão medidos em 2013 com a participação de hospitais afiliados.

Participações em Comissões e Comitês
A FEMIPA participou em 2012 de 13 comissões/comitês. Representaram a FEMIPA profissionais de seu quadro e de
hospitais afiliados. São as comissões:
 Comissão Estadual de Controle de
Infecção em Serviços da Saúde (CECISS)
– Dra. Viviane Carvalho (HNSG)
 Comissão Estadual de Controle da
Dengue – Dr. Luiz Soares Koury
(Hosp. Evangélico de Londrina)
 Conselho Municipal de Saúde – Curitiba
– Rosita Wilner (Suplente - FEMIPA) e
Maria Rachel de Castro (Titular - LPCC)
 Conselho Estadual de Saúde – Rosita
Wilner (Titular - FEMIPA) e Artemísia
Martins (Suplente - Hosp. Evangélico de
Londrina)

 IPASS – Dr. Maçazumi Furtado Niwa
(FEMIPA)
 Comissão Estadual HOSPSUS
– Rosita Wilner (FEMIPA)
 Comissão de Defesa Civil do Município de
Curitiba – Paulo Grolli (FEMIPA)
 Comitê Gestores Regionais e Estadual da
Rede de Atenção à Urgência/Emergência
– Dra. Simonne Simioli (Aliança Saúde)
 Grupo Técnico de Processamento de
Produtos para a Saúde – Claudio Espin
(HNSG)

 Comissão de Credenciamento dos
Hospitais para Estratégia de Qualificação
do Parto (Mãe Paranaense)
– Rosita Wilner (FEMIPA)
 Comissão da CMB para a consulta
publica da política nacional de atenção
hospitalar – Maria Rachel de Castro
(LPCC)
 Comitê Pedagógico - Projeto
Telemedicina – Paulo H. Becker
(FEMIPA)
 Comitê Organizador do 22º Congresso da
CMB – Paulo H. Becker (FEMIPA)
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Relações Institucionais
A FEMIPA participou em 2012 de importantes eventos e reuniões relacionados à Saúde e de interesse dos hospitais afiliados. Destacamos:

Audiências com a Secretaria de Estado
da Saúde fizeram parte da rotia da diretoria da
Femipa em 2012

 Reunião de Diretoria da CMB (12)
 Reunião do Conselho de Administração da CMB (6)
 Reunião da Comissão Organizadora
do 22º Congresso da CMB (3)
 Reunião do Comitê Pedagógico do
Programa Telemedicina (1)
 Frente Parlamentar de Apoio as Santas Casas (3)
 Subcomissão da Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos
Deputados (2)
 Frente Nacional por mais Recursos
para a Saúde (2)

Setor filantrópico da saúde participou
ativamente das discussões da Comissão de
Saúde da Assembleia Legislativa do Paraná

 Coordenação do Grupo de Trabalho
sobre o PL 30 horas da enfermagem
(com viagens a SP e Brasília) – Trabalho encerrado em 2012

Entidade esteve representada no lançamento
do programa de capacitação de gestores do
terceiro setor lançado pelo governo do Estado do
Paraná em parceria com Tribunal de Contas do
Estado e Sebrae/PR

 Reunião de Comissões de Estudos de
Projetos de Lei na área da Saúde (2)
 Reuniões internas e externas (59)

 Reuniões junto aos Órgãos do Governo Federal (Ministério da Saúde e
Congresso Nacional) e Estadual (Comissão de Saúde da ALEP), criação
da Frente Parlamentar Estadual de
Apoio as Santas Casas), SESA e também na SMS – Secretaria Municipal
de Saúde de Curitiba (13)
 22º Congresso Nacional das Santas
Casas - CMB (4)

Visita de cortesia de membros da Federação das
Santas Casas de Minas Gerais

5º Seminário Femipa
Pelo 5º ano a FEMIPA realizou um dos mais importantes eventos da saúde
do Paraná, o 5º Seminário FEMIPA, de 21 a 23 de novembro/2012. Conseguimos
atingir um público de 280 pessoas, mais cerca de 70 pessoas envolvidas na feira de produtos e serviços e organização, totalizando 350 pessoas que circularam pelo evento. Conseguimos fortalecer o evento com a participação de importantes autoridades, marcando também o evento como marco político na saúde,
rompendo as fronteiras de nosso estado. Lembramos que foi no 5º Seminário
que a Frente Parlamentar Estadual de Apoio as Santas Casas foi lançada pelo
Dep. Estadual Douglas Fabrício. A programação agradou aos participantes e
conseguimos mais uma vez e com muito trabalho um resultado financeiro muito importante para a FEMIPA.
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Marketing e Comunicação

Para divulgar todo o trabalho feito
pela Federação, a Femipa contou com
uma equipe de comunicação. Foram
produzidos em 2012 seis edições, com
2 mil exemplares cada, do Voz Saúde, 50 boletins online, 76 Expressinhos CMB, 89 Expedientes, 42 Cir-

culares, 12 Boletins Hospsus, e duas
edições, com 300 exemplares cada,
de boletins diários do 5º Seminário
Femipa. Além disso, os sites gerenciados pela Femipa informaram aos
hospitais afiliados e público em geral
as principais ações, atividades e notí-

cias vinculadas ao setor Filantrópico
e da Saúde.

Patrocínio
Em 2012 a Femipa patrocinou e apoiou eventos da CMB
– 22º CONGRESSO NACIONAL DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS, DA HMS – 3º HOSPITAL MANAGEMENT SUMMIT e FÓRUM STRATEGOS, DA PUC, divulgando a marca da “FEMIPA” em eventos de nível estadual

e nacional. A participação da FEMIPA estes eventos é considerada muito importante para fortalecer as parcerias estabelecidas e busca de novos parceiros tanto para a realização de eventos, quanto para a oferta de produtos e serviços aos hospitais afiliados.
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Balanço Patrimonial / Financeiro

Demonstração do resultado do exercício
ATIVO

RECEITA BRUTA

ATIVO CIRCULANTE
		DISPONÍVEL
			CAIXA GERAL
2.404,81
			BANCOS CONTA MOVIMENTO
3.617,33
			CLIENTES
119.092,44
					
--------------125.114,58
		OUTROS CRÉDITOS
			ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
7.933,60
			ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.441,92
			TRIBUTOS A RECUPERAR
1,04
					
--------------9.376,56
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS
			INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS
714.568,80
					
--------------714.568,80
						---------------

RECEITAS ASSOCIATIVAS
RECEITAS DE SERVIÇOS
PROMOÇÃO DE EVENTOS
					

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		

752.338,82

DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		

0,00

RECEITA LÍQUIDA		

752.338,82

LUCRO BRUTO		

0,00
752.338,82

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

862.355,82

TOTAL DO ATIVO				
862.355,82
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
			OBRIGAÇÕES COM PESSOAL
3.430,92
			OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
2.077,06
					
--------------5.507,98
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
			IMPOSTOS A RECOLHER
3.245,41
			 TAXAS E CONTR. A RECOLHER
5,607,57
					
--------------8.852,98
		OUTRAS OBRIGAÇÕES
			CONTAS A PAGAR
95.023,13
					
--------------95.023,13
		PROVISÕES
			 PROV FÉRIAS E ENC SOCIAIS
10.057,58
					
--------------10.057,58
		 RECURSOS DE ENT PÚBL NACIONAL
			TC Nº 009/2011-SESA/FUNSAÚDE
1.494.039,40
			 (-) RECURSOS APLIC TC Nº 009/2011 -1.321.763,25
					
--------------172.276,15
		 RECURSOS DE ENT PÚBL NACIONAL
			TC Nº 155/2012-SESA/FUNSAÚDE
449.708,10
			 (-) RECURSOS APLIC TC Nº 155/2012
-204.189,78
					
--------------245.518,32
						--------------537.236,14
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
		 RESULTADOS DOS EXERC FUTUROS
			RECEITAS DIFERIDAS
3.064,48
					
--------------3.064,48
						--------------3.064,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			RESERVAS DE CAPITAL
9.978,90
			PATRIMÔNIO SOCIAL
312.076,30
					
--------------322.055,20
						--------------322.055,20
							---------------

752.338,82

CUSTOS				

849.059,94

ATIVO NÃO-CIRCULANTE
		IMOBILIZADO
			BENS MÓVEIS
29.504,87
			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
-20.518,99
					
--------------8.985,88
		INTANGÍVEL
			BENS INTANGÍVEIS
4.310,00
					
--------------4.310,00
						--------------13.295,88
							---------------

569.607,88
10.130,00
172.600,94
---------------

DESPESAS EVENTOS
DESPESAS REVISTA BDS
PESSOAL		
UTILIDADES E SERVIÇOS
HONORÁRIOS
OCUPAÇÃO
GERAIS		
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
					

162.123,68
41.975,74
85.483,22
27.290,67
152.501,00
24.454,53
91.521,08
9.492,08
---------------

594.842,00

DESPESAS OPERACIONAIS		

594.842,00

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		

157.496,82

RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS FINANCEIRAS
7.212,68
						
						
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS FINANCEIRAS
4.687,31
						
						

7.212,68
7.212,68

4.687,31
4.687,31

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

160.022,19

RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		

160.022,19

SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		

160.022,19

862.355,82

TOTAL DO PASSIVO				
862.355,82

Expediente

O Relatório Anual Femipa 2012 é uma publicação da Federação das Santas Casas de
Misericórdia e Hospitais Beneficentes do Estado do Paraná - FEMIPA
Os artigos assinados não representam necessar iamente a opinião da Femipa.

Rua Padre Anchieta, 1691,
sala 505 – Champagnat
80730-000 - Curitiba - Paraná
Fone: |41| 3027.5036
Fax: |41| 3027.5684
www.femipa.org.br
femipa@femipa.org.br
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