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Câmara aprova Pró-Santas Casas; matéria vai à sanção

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na noite dessa terça-feira (15), o Projeto de Lei 7606/17, do
Senado, que cria o Programa de Financiamento Preferencial às Instituições Filantrópicas e Sem Fins
Lucrativos (Pró-Santas Casas) no âmbito das instituições financeiras oficiais federais. A matéria segue, agora,
para sanção do Presidente da República.
O presidente da CMB, Edson Rogatti, e outros representantes do Setor, acompanharam a votação no
Plenário. 'Tivemos uma votação unânime dos deputados, apoiando as santas casas e hospitais sem fins
lucrativos. O resultado é fruto do trabalho da CMB, das Federações e de suas associadas, que mostraram
aos parlamentares a importância que o segmento tem no atendimento de Saúde do país', afirmou. Rogatti
também agradeceu o empenho dos deputados, especialmente de Antonio Brito (PDT-BA), Toninho Pinheiro
(PP-MG), Carmem Zanotto (PPS-SC) e Darcísio Perondi (PMDB-RS), que convenceram o presidente da Casa,
Rodrigo Maia, a colocar a matéria em pauta.
Rogatti participou da reunião do colégio de líderes e informou que os parlamentares buscaram o apoio do
ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Antonio Imbassahy, que afirmou que
o projeto era do governo; e do próprio presidente Michel Temer, que autorizou a votação da matéria nessa
terça. 'Reconhecemos que sem o aval do presidente Temer, não teríamos tido esse resultado hoje. Mas, isso
só aconteceu porque os parlamentares estavam trabalhando em nosso favor', disse. [Leia mais]
***
Ministro anuncia 5,7 milhões da Timemania para saúde
O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou, nessa terça-feira (15), durante o 27º Congresso Nacional
das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, que R$ 5,7 milhões oriundos da loteria Timemania serão
repassados aos hospitais sem fins lucrativos. A Portaria deve ser publicada no Diário Oficial da União desta
quarta-feira (16).
Além do anúncio, o ministro aproveitou a ocasião para ressaltar que em 2017 foram investidos R$ 8,4 bilhões
em Hospitais Filantrópicos e Santas Casas, valor crescente, considerado 'justo' pelo ministro, já que as
instituições são responsáveis por 49% dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), 42% das
internações hospitalares e 59,3% das internações de média e alta complexidade. 'De fato, as instituições são
as maiores apoiadoras do trabalho do SUS', ressaltou.
Outro ponto abordado por Barros foi a questão da Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social (CEBAS). Ele sugeriu que os gestores procurem a certificação, pois é de grande auxílio na gestão das
Santas Casas. Contudo, afirmou que a Medida Provisória que vai flexibilizar o CEBAS ainda não foi
apresentada porque ainda aguarda a assinatura do Ministério do Planejamento. Ele aproveitou para alertar
às entidades que cuidem de seus contratos, pois a fiscalização sobre a contratualização será aprimorada.
[Leia mais]
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