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Assunto: Recontratualização do Hospital Aliança.
 
 
Aos Senhores Conselheiros do
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL
 

Senhores Conselheiros,

 

Trata-se  de  apresentação  de  Demonstrativo  de  impacto  financeiro  para  a
recontratualização do Hospital  Aliança pelo Núcleo de Bem-Estar Social - NUBES/BA 2339393 e
2339409, para vigência a contar de 01/04/2016.

A solicitação anterior de reajuste foi indeferida na 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO  DELIBERATIVO  DO  PRO-SOCIAL ,  realizada  em  11/05/2016,  conforme
documento 2188566, e na 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, realizada em 08/06/2016, foi  reapreciada e
deferida, ficando pendente a apresentação do impacto financeiro para o Programa.

O NUBES/BA apresentou nos documentos 2241196,  2241320, 2241338, 2303955 e
2303980,  relativos  à  nova  proposta  feita  pelo  Hospital  Aliança,  bem  como  interesse  o
para recontratualização.

Na Informação 2303990 o NUBES/BA apresentou os seguintes argumentos para o
prosseguimento do processo de manutenção do credenciamento direto do Hospital  Aliança com o
PRO-SOCIAL:

a aceitação da recontratualização, alegando que não trará desvantagens financeiras
ao  Pro-Social  ,  visto  que  já  foi  aprovada  pelo   Convênio  SAÚDE  CAIXA,
doc.2241196;      

embora  os  beneficiários  da  SJBA  possam  ser  atendidos  pelo  Hospital  Aliança,
através do convênio com o   SAÚDE CAIXA, é imprescindível o acesso direto deste
NUBES/BA  ao referido Hospital, com o objetivo de auxiliar os beneficiários, caso
necessário;

continuidade da parceria de 20 (vinte) anos entre a Seção Judiciária da Bahia  e o
Hospital Aliança, que é de grande relevância para esta Seccional.

Na Informação 2432865 a SECOC apresentou Estudo comparativo e quanto ao atual
termo vigente com o Hospital e a reapresentação feita pela NUBES/BA com o impacto financeiro, de
modo  que  o  deferimento  da  recontratualização  havido  na  3ª  SESSÃO  ORDINÁRIA  DO
CONSELHO DELIBERATIVO DO PRO-SOCIAL  poderá acarretar, ainda, significativo impacto
financeiro para o PRO-SOCIAL, em razão da alteração na execução dos atendimentos, que passam a
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merecer especial atenção da auditoria médica da Seccional.

Em  vista  destas  considerações,  recomenda-se  no  prosseguimento  da
recontratualização  com  o  Hospital  Aliança  sejam  respeitadas  as  mesmas  condições  de  valoração
contratadas com o Saúde Caixa e o Hospital Aliança, mencionadas na nova contraproposta, frisando-se
a necessidade de que o novo termo de credenciamento deve contemplar todas as tabelas de preços com
vigência por 12 (doze) meses, bem como os parâmetros a seguir, nos mesmos moldes do Saúde Caixa:

CBHPM Negociação CEHM-BA 12/2015 5ª edição 2009;

PORTE Negociação CEHM-BA 12/2015 com deflator de 6%;

UCO Negociação CEHM-BA 12/2015 com deflator de 15%;

FILME RADIOLOGICO Tabela do Colégio Brasileiro de Rad

FILME RADIOLOGICO Tabela do Colégio Brasileiro de Radiologia R$ 25,79 m².

 

À superior consideração.

 

 
IONICE DE PAULA RIBEIRO

Diretora da SECBE
 
 

Documento assinado eletronicamente por Ionice de Paula Ribeiro, Diretor(a) de Secretaria, em
12/07/2016, às 18:02 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos
/verifica-processo.htm informando o código verificador 2465135 e o código CRC 38DDBB43.
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