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OF. Nº 906/2022                                   Guaíba, 06 de setembro de 2022.

Senhor Presidente, 

Honra-nos  cumprimentá-lo,  na  oportunidade  em  que

respondemos  ao  Ofício  nº  169/2022,  desta  Casa  Legislativa,  que  nos

encaminhou o Requerimento nº 519/2022 apresentado pela Bancada do

PTB.

O referido Requerimento traz os seguintes questionamentos:

Quais  os  serviços  especializados  de  medicina  que  o  município  de
Guaíba pretende contratar junto à empresa responsável pelo Hospital
Nelson Cornetet? 

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, vimos por
meio deste, a Secretaria de Saúde após informações obtidas junto à Diretoria
Administrativa,  foi  repassado  que  o  município  de  Guaíba  dentro  de  todo
processo  de  CONCESSÃO contratará  os  serviços  junto  ao  PA.  A empresa
vencedora do processo licitatório, no caso a Associação Hospitalar Vila Nova,
vai  contratualizar  com a Secretaria  Estadual  de Saúde do RS (SES/RS) os
serviços especializados mediante pactuação como município de Guaíba e os
demais ao entorno, visto que os serviços especializados serão ofertados para a
Região de Saúde. Documento constante no processo licitatório da concessão
estavam  as  indicações  da  SES/RS  no  qual  a  mesma  considerou  como
possibilidade  no  papel  assistencial  do  Hospital  de  Guaíba,  a  partir  de  sua
reestruturação  física  principalmente  poder  ter  no  hospital:-  Proporcionar
atendimento integral, ambulatorial e hospitalar à população usuária do SUS aos
municípios da Região 9 de Saúde;- Realizar cirurgias de média complexidade;-
Realizar  atendimento  às  urgências  e  emergências;-  Ser  base  do  SAMU;-
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Prestar  atendimento  nas  especialidades  a  serem  definidas  pelos  gestores
municipais  e  estadual,  complementando  a  assistência  na  região;-  Realizar
partos; e- Ter leitos de Saúde Mental. Já existem 10 leitos de UTI Geral Tipo II
em habilitação definitiva junto ao Ministério da Saúde (já com fiscalização da
Vigilância Estadual  e  aguardando portaria  federal,  mas o hospital  já  recebe
desde janeiro do corrente ano os recursos no seu atual contrato com o Estado.
Já encaminhado ao Ministério da Saúde a habilitação de 21 leitos clínicos de
retaguarda e à SES/RS pedido para 10 leitos de Saúde Mental, já discutido em
CIR/RS. Encontra-se em fase de habilitação o ambulatório de Cardiologia para
nosso hospital e em análise na SES/RS a possibilidade de mais ambulatórios
ainda para 2022 para implementação. Importante frisar que as especialidades
não são contratadas pelo município, mas sim pela Associação Hospitalar Vila
Nova (AHVN) a partir das demandas do município e dos recurso orçamentários
da  SES/RS,  bem como a  partir  da  ampliação  também de  área  física  para
comportar os serviços, pois dentro de todo processo de concessão existe um
plano de investimentos para obras no complexo hospitalar.  Contando com a
costumeira  atenção  e  colaboração.  Ficamos  à  disposição  para  qualquer
esclarecimento.

Atenciosamente,

                                                                          Marcelo Soares Reinaldo
                                                                                 Prefeito Municipal 

Ao  
Exmo. Srº, 
Marcos Sidney Silva de Oliveira  
M. D. Presidente da Câmara Municipal – Guaíba/RS
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