22/12/2017

E-mail de Agência Lupa - Fwd: Re: Reportagem sobre as propostas de governo do prefeito Rafel Greca - Agência Lupa

Fwd: Re: Reportagem sobre as propostas de governo do prefeito Rafel Greca Agência
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3 mensagens
---------- Mensagem encaminhada ---------De: "Israel Reinstein" <ireinstein@smcs.curitiba.pr.gov.br>
Data: 20/12/2017 4:12 PM
Assunto: Re: Reportagem sobre as propostas de governo do prefeito Rafel Greca - Agência
Lupa Para: "Plínio Luís Pereira Lopes" <pliniolpl@gmail.com> Cc:

Boa tarde
Seguem as respostas. Qualquer coisa, ligue.
Obrigado
“Reduzir o número de Secretarias e de cargos comissionados, contemplando uma administração pública mais veloz e leve”

1) A promessa foi cumprida? O número de secretaria e de cargos comissionados diminuiu?

Sim, a Prefeitura reduziu a estrutura administrativa e mantém o menor número de
comissionados em relação ao total de servidores entre todas as capitais do país.
As secretarias e órgãos do primeiro escalão passaram de 31 para 26, com
reduções e unificações das estruturas.
Dos 604 cargos comissionados permitidos pela legislação, o município ocupa 515
– contra 580 do último dia da gestão anterior. Os dados do IBGE mostram que
Curitiba tem a menor proporção de cargos comissionados entre todas as capitais
do país.
Além disso, a gestão também reduziu o valor gasto com as funções gratificadas
(FGs), que vai resultar numa economia anual de aproximadamente R$ 290 mil.
2) Qual é o prazo para que a promessa seja cumprida? O número será reduzido durante o
mandato inteiro?
A redução da estrutura já foi feita na prática na gestão.

“Ofertar à população serviços on-line para agendamento de consultas, afim de otimizar e
agilizar o atendimento ao cidadão”
Quantas pessoas são atendidas pelo aplicativo?
A Prefeitura lançou em março o aplicativo Saúde Já, que faz agendamentos em todas as 110
unidades e está disponível para sistema Android, IOs e pela web no endereço
www.saudeja.curitiba.pr.gov.br.
https://mail.google.com/mail/u/1/?ui=2&ik=2f4caee602&jsver=pX6ZMWFQnQ4.pt_BR.&view=pt&search=inbox&th=1607fb1300137a07&siml=160… 1/2

22/12/2017

E-mail de Agência Lupa - Fwd: Re: Reportagem sobre as propostas de governo do prefeito Rafel Greca - Agência Lupa

O aplicativo permite agendar o primeiro atendimento no posto de saúde, tirando os usuários da
fila da madrugada. Ao todo, já foram realizados quase 43 mil agendamentos com a
enfermagem. Após o atendimento, a equipe de enfermagem direciona para a marcação de
consultas, se necessário, ou para os outros serviços.
Além disso, desde novembro, com novas atualizações, o aplicativo permite o agendamento de
odontologia, a realização de cadastro provisório, do cadastro de dependentes, entre outros.

O sistema foi registrado no Diário Oficial. Quanto custou? Qual a data oficial de lançamento?
Como o aplicativo Saúde Já Curitiba é um serviço que faz parte das atribuições da Secretaria
Municipal da Saúde de Curitiba não há necessidade do registro em Diário Oficial. O projeto
teve início em fase piloto na unidade Estrela em 29/3/2017, sendo lançado oficialmente no
dia 12/4, na unidade de saúde Parolin.
Depois disso, o aplicativo foi sendo expandido gradualmente para toda a cidade. Em junho, já
estava disponível para todas as 110 unidades da cidade.
O custo do aplicativo está dentro do contrato de solução global de tecnologia da Prefeitura.

3) Existem algumas críticas em relação ao aplicativo dentro da página de avaliação das
plataformas. Qual é a posição da prefeitura em relação às críticas?
A Prefeitura entende que as críticas são parte natural do processo e as usa para melhorar
permanentemente a qualidade do serviço. Como qualquer outro aplicativo, o Saúde Já está
sendo aprimorado na medida da evolução de seu uso. Lançado em março, já teve uma
atualização, com ampliação dos serviços.

“Integrar novamente o transporte municipal com o transporte metropolitano”

Quais linhas já estão integradas? Quais linhas ainda não foram integradas?

Desde janeiro, foram retomadas as integrações das linhas: Colombo/CIC,
Araucária/CIC (duas linhas), PUC/Fazenda Rio Grande e está em estudo a
volta da linha Barreirinha/Al.Tamandaré. Além dessas reintegrações, foram
criadas novas integrações: Roça Grande/T. Sta Cândida e Quatro Barras/T.
Sta Cândida.
Esse é o resultado do trabalho realizado em parceria pela Prefeitura e a Coordenação da
Região Metropolitana de Curi ba (Comec), cujo obje vo é rea var linhas que foram
seccionadas ou desintegradas e até mesmo criado novas integrações. A linha que ainda
falta integrar é a Fazendinha/Tamandaré.

2) Qual é o prazo para a implantação de todas as linhas metropolitanas que eram integradas
anteriormente?
A integração da linha Fazendinha/Tamandaré depende da instalação de uma estaçãotubo
perto do Museu Oscar Niemeyer. A Coordenação da Região Metropolitana (Comec) licitará a
obra.
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