RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Negócios e performance administrativa
A Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, fundada em 11 de junho
de 1.954, instituição privada de fins filantrópicos, declarada de Utilidade Pública
Federal, Estadual e Municipal, detentora do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS/Saúde, Portaria nº 174, de 04 de fevereiro de 2019, com
validade até 31 de dezembro de 2021.
Conforme artigo 30º do Estatuto, a Santa Casa de Maringá é administrada por
uma Diretoria composta por quatro membros, todos associados, eleitos por
Assembleia Geral Ordinária com mandato de quatro anos, sendo permitida a
reeleição.
A Instituição administra a Operadora de Planos de Saúde, no segmento
filantropia, com registro na ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o nº
33.683-1, operadora classificada como de médio porte, abrangência grupo de
municípios, comercializando seus produtos na modalidade pré-pagamento, nos
segmentos familiar, coletivo empresarial e coletivo por adesão.
Os valores de comercialização são determinados por cálculos atuariais com
periocidade de reajustes anuais, sendo o segmento familiar através de índice
aprovado pela ANS, e nos demais, através de cálculo atuarial baseados nos fatores de
utilização.
Os custos assistenciais apresentaram um crescimento de 2% em relação ao ano
de 2019, índice inferior ao aumento de 7% ocorrido nas mensalidades de Planos de
Assistência à Saúde.
A quantidade de beneficiários no ano de 2020 apresentou aumento de 2% em
relação ao ano de 2019.
A Organização administra um hospital geral cadastrado no CNES/Ministério da
Saúde sob o nº 2594714, detentor do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social – CEBAS/Saúde, Portaria nº 174, de 04 de fevereiro de 2019, com
validade até 31 de dezembro de 2021, na modalidade 60% de atendimentos ao SUS.
Conta em sua estrutura com hospital geral de alta complexidade com 290 leitos,
referência em alta complexidade nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia,
Neurologia, Neurocirurgia, Nefrologia e Ginecologia e Obstetrícia, referência da
Macrorregião Noroeste do Paraná, representada por 115 municípios.
A organização apresentou em 2020 resultado positivo de R$ 9.124.927,05, com
EBITDA, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na ordem de 6%.
Para o exercício de 2021, é projetado resultado orçamentário de R$
4.533.732,68 com EBTIDA previsto de 4%, indicadores inferiores ao apurado em 2020,
tendo como principal fator, reflexo nos custos causados pela Pandemia Covid-19.

Política de destinação de lucros:
Em cumprimento ao artigo 49º do Estatuto da Santa Casa de Maringá, os
recursos econômicos e possíveis resultados da entidade são integralmente aplicados
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, dentro do território
nacional, bem como, não se distribui qualquer forma de rendimento ou parcela de seu
patrimônio aos seus associados e membros de sua Diretoria, sob nenhuma forma ou
pretexto.
Principais fatos internos e/ou externos que tiveram influência na “performance”
da entidade no resultado do exercício:
O ano de 2020 ficou marcado pela Pandemia do Novo Coronavírus. Boa parte
das ações da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Maringá, que estavam
planejadas para o exercício, foram postergadas em função da necessidade de
enfrentamento dessa nova realidade.
As medidas administrativas para adequação física e operacional para
proporcionar a garantia à assistência ao paciente foram constantes, bem como a
necessidades de adequação do quadro de profissionais assistenciais e esforços para
obtenção de insumos e correlatos, impactando significativamente na performance.
Além do foco na Pandemia, continuamos a atender os pacientes com
necessidades de urgência, emergência e eletivos, dentro das possibilidades e
respeitando os Decretos que impuseram restrições nos atendimentos, medidas de
enfrentamento à Pandemia.
As obtenções de subvenções e demais recursos destinados pelo Poder Público
em razão da habilitação do hospital para atendimentos de paciente Covid-19,
possibilitou equilíbrio econômico no ano fiscal de 2020.
Mesmo com o cenário adverso, medidas planejadas para proporcionar
sustentabilidade foram executadas, em especial na manutenção dos indicadores de
sinistralidade da Operadora onde foi implantado setor específico para Medicina
Preventiva. Ainda focado na gestão equilibrada da sinistralidade, a Operadora assumiu
a administração do Centro de Especialidade Médicas, voltado ao atendimento
exclusivo aos beneficiários da Operadora contando com equipes multidisciplinares,
Médicos especializados em Medicina de Família e Comunidade, focados na prevenção
com atendimento diferenciado e demais especialidades.
Na estrutura de assistência hospitalar, foram realizados investimentos em
melhorias na infraestrutura, entre elas:
 Implantação do serviço de Hemodinâmica;
 Execução de projeto de eficiência enérgica em parceria com a Copel,
com substituição de 100% dos equipamentos de ar condicionado para
sistema Inverter, com menor consumo de energia;
 Como continuidade do projeto de eficiência energética, instalação de
sistema de captação de energia solar, representará economia de 25% no
consumo total do hospital;
 Substituição do telhado de todo o prédio hospitalar;





Conclusão de obra destinada ao Serviço de Arquivo Médico e
Marcenaria, com área de 1.800 metros quadrados;
Inauguração de novo prédio com 20 novos leitos de UTI
Neonatal/Pediátrica, e mais 10 leitos clínicos para adultos.
Expansão da rede credenciada da Operadora e implantação de
Escritórios Regionais nas cidades de Colorado e Campo Mourão/PR.

Perspectivas e planos da administração para o exercício seguinte
O ano de 2021 certamente também será impactado pela pandemia do Novo
Coronavírus, o que nos remete a uma contínua gestão cautelosa e de contenção de
despesas.
Como estratégia, nossa Operadora está ampliando os esforços nos trabalhos
de Medicina Preventiva aos beneficiários, preocupada por provável demanda
reprimida e buscando estratégias para a redução da sinistralidade.
Relacionamos abaixo as principais atividades e metas estabelecidas para o
exercício de 2021:






Construção de novo Centro Médico para atender pacientes do SUS;
Implantar Programa de Desenvolvimento de Lideranças;
Buscar a Certificação ONA nível II;
Definir projeto para construção da Casa de Apoio Social da Santa Casa.
Expansão da rede credenciada da Operadora e implantação de Escritórios
Regionais nas cidades de Cianorte e Ivaiporã/PR.
Maringá, 26 de março de 2021.
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