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São Fidélis, 17 de Fevereiro de 2017. 

Ofício 054/2017 

Da: Associação Hospitalar Armando Vidal 
 Dr. Inavaldo Berriel Pontes 
 
Ao: Secretario Municipal de Saúde de São Fidélis 
 Dr. Carlos Eduardo Dias Raposo 

 

Referência: Resposta a minuta de contrato do Setor de Urgência , Emergência e Maternidade. 

 

Em resposta a minuta do contrato do Setor de Urgência, Emergência e Maternidade, 

entendemos que há divergência ao que foi proposto perante o representante do Ministério 

Público, a saber:  

Na reunião perante a sede do Ministério Público desta Comarca, no dia 15/02/2017, foi 

levantado pela equipe do AHAV um custo real de urgência, emergência e maternidade, sem a 

efetuação de remoção médica, com a entrega desses serviços nas mãos do representante do 

Ministério Público, ao Secretario de Saúde e a Contadora do Município, exemplificando, caso a 

Secretaria Municipal de Saúde viabilizasse os serviços e, saúde de sua competência, um custo 

de R$ 329.000,00 (trezentos e vinte e nove mil reais) para urgência e emergência e o valor de 

R$249.170,00 ( duzentos e quarenta e nove mil, cento e setenta reais) e  para maternidade, 

totalizando o valor de R$572.188,15 (quinhentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e oito 

reais e quinze centavos) para execução desses serviços conforme estabelecido em resoluções 

mínimas do Conselho Federal de Medicina - CFM. 

Importante ressaltar que nesta mesma reunião a equipe do hospital manteve a proposta de 

receber para a urgência, emergência e maternidade o valor de R$350.000,00 da fonte 00 

(recursos diretos do município) colocando como provável impossibilidade de realização 

técnicas o contrato da maternidade, por considerar o sistema atual de risco. 

Já a proposta da Secretaria Municipal de saúde foi o seguinte:  

1 – O valor de R$250.000,00 acrescido de R$51.255,73, da parcela do MAC para o mês de 

janeiro; 

2- R$250.000,00 acrescido de R$51.255,73, outra parcela do MAC para o mês de fevereiro; e 

3- R$300.000,00 acrescido de R$51.255,73, outra parcela do MAC para o mês de março. 



4- Os depósitos das parcelas de outubro, novembro e dezembro no valor de R$153,767,19, são 

do MAC – Fundo a Fundo, onde a natureza dos recursos são diferenciados, nos termos da 

Portaria nº 2.858, de 23 de Dezembro de 2016, diz que “habilita os Estados e Municípios a 

receberem recursos do Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e 

Hospitais referentes ao incremento temporário do Componente Limite Financeiro de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (MAC).  

 Portanto, não evidenciamos na proposta do contrato enviado a esta instituição os acréscimos 

de R$51.255,73 ofertados na reunião perante o Ministério Público, pois segundo a oferta 

naquele órgão os recursos de complementação de R$51.255,73 seriam valores acrescidos, nos 

mesmos termos que a fonte 00, ou seja, sem comprovação de produtividade, mas de custo 

fixo. 

Outro ponto fundamental foi o fato de que em momento algum foi discutida nesta reunião a 

obrigação do hospital em promover a remoção médica.  

Ocorre que, nos valores propostos pela AHAV,há inclusão da obrigação do 2º médico no setor 

de urgência e emergência, fato que por si só já onera o hospital em mais de R$50.000,00 

(cinqüenta mil reais), restando apenas R$100.000,00 (cem mil reais), além dos 175.000,00 para 

equalizar outros débitos.  

Portanto, não evidenciamos na proposta do contrato enviado a esta instituição os 

acréscimos de R$51.255,73 ofertados na reunião perante o Ministério Público. 

 

Nesta mesma reunião o presidente da AHAV, por ser médico e sabedor das conseqüências dos 

valores propostos, advertiu diversas vezes que o valor da parcela de R$51.255,73, não poderia 

ser inserida como complemento deste R$350.000,00, por se tratar de complementação de 

verba de outra natureza, diga-se MAC – Fundo a Fundo, estabelecido nos termos da Portaria 

de nº 2.858, de 23 de dezembro de 2016. 

Aguardamos da Administração Pública nova proposta de contrato que se contempla os 

seguintes recursos : 

R$300.000,00, competência de Janeiro; 

R$300.000,00, competência de fevereiro e; 

R$350.000,00, competência de março. 

Ressalta-se que não há contemplação em serviços de remoção médica. 

Conclui-se que aguardamos a correção dos valores acordados perante o representante do 

Ministério Público para analisarmos a minuta do contrato. 

Sendo o que tínhamos para o momento, receba nosso apreço e consideração. 

Respeitosamente, 


