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PODE ACABAR!
Ação do MP coloca em risco o instituto
e a prefeitura lava as mãos
E o prefeito já teve todas as condições para buscar alternativas ao ICS.
Em 2006 foi formada uma comissão
composta pelo ICS, PMC, Sismuc,
Sismmac e a Procuradoria Geral do
Município. O documento elaborado com
estudos sobre a situação do instituto indicou vários cenários e apresentou propostas para serem aprofundadas e encaminhadas.
Nada foi feito. A falta de atitude revela o desinteresse da Prefeitura em
manter o ICS. Parece cômodo lavar as
mãos, procurando se eximir de culpa, e
deixar que a Justiça determine o fim do
serviço, que é muito importante para os
servidores.

Mobilização
O ICS (Instituto Curitiba de Saúde)
corre risco de ser extinto. Uma ação
civil pública proposta em 2005 pelo Ministério Público Estadual questiona o
serviço.
Para o MP, a administração não pode
usar recursos do Fundo Municipal de
Saúde para o ICS, pois este dinheiro
deve ser investido no SUS. A tese do
Ministério Público não é errada, mas
tem base equivocada.
O ICS não usa recursos do fundo.
Suas verbas vêm do Plano de Benefícios dos servidores municipais. São da
dotação orçamentária destinada ao pagamento de pessoal.
O Sismuc e o Sismmac, na condição
de representantes dos servidores, entraram como assistentes no Processo
Judicial para defender a manutenção do
ICS. A Ação Civil Pública tramita na 3ª
Vara da Fazenda Pública sob número
27142/0000.

Omissão
O ICS é atacado e a Prefeitura se
omite. Faz a defesa burocrática, mas
não encaminha nenhuma solução para
manter o instituto funcionando.
O Ministério Público já poderia ter
pedido liminar para extinguir o instituto.
Não o fez. Deixou o processo seguir o
trâmite normal para que a Prefeitura tivesse tempo de se ajustar.

Por isto, cabe a nós, servidores, defender o Instituto Curitiba de Saúde, a
democratização e a transparência na sua
gestão e a melhoria do seu atendimento.
No seminário que o Sismmac e o
Sismuc realizam em 21 de junho vamos
definir as nossas ações. Temos propostas para debater e aprofundar. Mais do
que nunca o ICS depende de você.

Compareça! Venha defender o ICS!

21 de junho
Seminário sobre o ICS
Local: Hotel Del Hey
Endereço: Rua Ermelino de Leão, 18 - Centro
Horário: 8h30 às 17h
Inscrições antecipadas e vagas limitadas
Informações: Sismuc - 3322 2475 e Sismmac - 3225 6729
Todos os participantes receberão certificado

O ICS que queremos!
Os sindicatos Sismuc e Sismmac têm
cobrado agilidade no atendimento, e a
melhoria e ampliação dos serviços do
ICS. Ninguém pode negar que há muitos problemas a serem resolvidos, mas
reconhecemos a importância do Instituto para os servidores.

Por isso, lutamos por
diversas ações:

· Transformação do ICS em autarquia;
· Realização de concursos públicos, para
preenchimento de vagas de todas as
áreas;
· Extinção do prazo de carência para
os novos servidores;
· Ampliação do atendimento para os
dependentes em curso superior, até sua
conclusão;
. Conselhos Administrativo e Fiscal
paritários.

Princípio da
Solidariedade

do ICS. Por isso, entendemos que todos os servidores municipais devem permanecer no Instituto Curitiba de Saúde
para mantermos o princípio da solidariedade.

Saiba mais
Serviço Social Autônomo (modelo atual do ICS)

O ICS é um grande benefício até
mesmo para os servidores que recebem
maiores vencimentos. A contribuição
mensal é inferior aos valores das mensalidades dos planos de saúde. Além
disso, ainda podemos utilizar os serviços de odontologia, psicologia e fisioterapia, que na maioria dos planos, ou
paga-se um valor adicional, ou o usuário está sujeito à utilização limitada de
sessões, como na fisioterapia.
Por isso, precisamos pensar seriamente sobre o futuro do ICS. Se todos aqueles que têm maiores vencimentos na Prefeitura decidirem parar de
contribuir, o ICS se tornará insustentável. E isso acarretará um prejuízo enorme para todos os servidores e seus dependentes.

Impresso

O que nós queremos é a melhoria
do Instituto e não o sucateamento deste
patrimônio. Precisamos da mobilização
e participação de todos os servidores
para garantirmos o bom funcionamento

É uma entidade privada no interior do poder público. Criada por lei, recebe recursos públicos e a contribuição daqueles a quem o serviço atende.
A natureza jurídica do ICS é dúbia. O instituto recebe dinheiro público e
tem seus dirigentes nomeados pelo prefeito, mas é administrado como se fosse um serviço privado.
Não realiza concurso público e não faz licitação, como no caso dos contratos com valores altíssimos feitos com o Instituto Curitiba de Informática.

Autarquia (modelo ideal para os servidores)
É um serviço público, fiscalizado como toda instituição pública, mas com
autonomia gerencial.
Tem patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão
descentralizada.
E por ser um serviço público, obriga-se a realizar concurso para admissão
de pessoal e realizar licitações para contratação de serviços ou compra de
materiais.
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