Resumo do processo de negociação com a Prefeitura sobre o ICS
durante as mesas de negociação da Campanha de Lutas – 16 e 19 de março.

14. AUTARQUIA
Não acordado. Não há vontade política. Alegam que seria necessário muito tempo para fazer os
concursos, licitações, teriam que demitir os mais de 200 funcionários terceirizados pela PUC...
15. FINANCIAMENTO
PARCIALMENTE ACORDADO. Alíquota fixa para o servidor. Alegam que a manutenção da
alíquota é um compromisso deste prefeito, já divulgado inclusive no jornal do servidor. O
percentual também está definido em lei. Alegam que ampliar a contribuição da PMC é impossível
pois previsto em lei e teria que modificar a legislação.
a) Não pagar fator moderador nas consultas no ICS. ACORDADO
b) Não ter multa quando houver falta em consultas. ACORDADO
c) Isentar o fator moderador na rede credenciada. NÃO ACORDADO
d) fim do desconto sobre o 13° salário. NÃO ACORDADO.
e) Extinção da carência e da jóia. NÃO IRÃO CRIAR A CARÊNCIA, EXIGÊNCIA DA ANS,
MAS A JÓIA PERMANECE.
f) Parcelamento das despesas com consultas e exames. NÃO ACORDADO. Alegam que os
exames de alta complexidade e, portanto, mais caros não são cobrados.
16. GESTÃO DEMOCRÁTICA
Conselhos paritários . NÃO ACORDADO
17. QUALIDADE NO ATENDIMENTO
a) Ampliar e dar qualidade... ACORDADO
b) Ampliar e garantir atendimento fora de Curitiba. NÃO ACORDADO.
c) informar à perícia médica sempre que o servidor estiver hospitalizado... (mesa de negociação
sobre Saúde do trabalhador). Realizar visitas periódicas... Alegam que já é feito.
d) Desenvolver política de valorização dos trabalhadores do ICS … NÃO ACORDADO. Entendem
por política de valorização o PPQ, já implantado para os trabalhadores do ICS.

e) Internação psiquiátrica por tempo indeterminado... sem a cobrança. NÃO ACORDADO. Há
cobrança de 50% a partir do 31° dia.
f) Excluir a renovação de encaminhamento para psico, fono e fisio. ACORDADO.
g) Ampliar o atendimento nas áreas de homeopatia, endocrinologia..... ACORDADO.
h) Ofertar outras especialidades, … acupuntura, massoterapia, ortodontia … PARCIALMENTE
ACORDADO. Acupuntura está no roll de atendimentos, mas massoterapia não é reconhecida.
Alguns procedimentos, como ortodontia, o novo regulamento já cobre.
i) Manter Pronto atendimento infantil 24 horas no ICS. NÃO ACORDADO. Alegam que não há
estrutura e nem profissionais. Pronto Atendimento infantil só no Hospital Evangélico. Alegam que
estão negociando o retorno do Hospital Vitória.
j) Retomar os convênios com hospitais que descredenciaram. ACORDADO. Estão tentando, mas
dentro do limite do caixa do ICS. Financiamento insuficiente para concorrer com os demais planos
de saúde.
k) Assegurar o atendimento de fisioterapia e ginecologia pela rede contratada... ACORDADO. Mas
alegam que ninguém quer atender ginecologia pelo ICS.
l) Criar mecanismos de avaliação pelo usuário... ACORDADO está no projeto da gestão do ICS.
m) Retomar o serviço de emergência odontológica no ICS. NÃO ACORDADO. Alegam que há
atendimento na UNIODONTO, com cobrança de 30%.
n) prazo de 2 horas para cancelamento da consulta. NÃO ACORDADO. Se usuário avisar em 24
horas ou mais, abre agenda com mesmo profissional para outro dia.
o) avisar o usuário com antecedência quando médico cancelar a consulta. ACORDADO.
p) manter filho adotivo como dependente até os 18 anos como o filho biológico. Fazer pedido de
alteração no novo regulamento via Conselho de Administração.
q) Atualizar os valores de repasses à rede credenciada de acordo com tabela médica...
ACORDADO. Estão selecionando alguns procedimentos mais procurados para atualizar os
repasses. Pois não há dinheiro para atualizar todos.

ACORDAMOS ENTÃO...
- não pagamento multa quando servidor faltar a consulta.
- não pagar 30% nas consultas no ICS.
- ampliar a qualidade do atendimento agilizando o agendamento
- excluir renovação de encaminhamento para psico, fono e fisio.
- ampliar atendimentos gineco, endocrino, dermatologia, gastro, geriatria...
- retomar convênios
- atendimento de fisio e gineco na rede contratada.

- criar mecanismos onde o usuário possa avaliar os serviços prestados.
- avisar o usuário com antecedência quando o médico cancelar a consulta.
- atualizar os valores da tabela de pagamento à rede contratada, visando ampliar os hospitais
credenciados.

