Requerimento - 4dhwjmtc

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa
Despacho

NP: 4dhwjmtc
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
16/01/2018
Requerimento nº 3/2018
Protocolo nº 3/2018

Autor: Dep. Zeca Viana

Com arrimo no art. 177, caput, do Regimento Interno desta Casa de Leis c/c o art. 27 e 28 da Constituição
Estadual requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que aprove o presente Requerimento de
INFORMAÇÕES direcionado ao Excelentíssimo Senhor Governador, JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
com cópia ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, Senhor LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES,
devendo o referido ser respondido por escrito no prazo de 30 (trinta) dias nos termos do art. 28 da
Constituição Estadual ou, se, já, disporem das informações ora requeridas, podendo atender no prazo de 20
(vinte) dias, nos termos da Lei Federal n.º 12.527/2011.

(Ref.: Repasse aos Hospitais Filantrópicos).
CONSIDERANDO que uma das funções deste Parlamento é fiscalizar a correta aplicação dos recursos
públicos do Estado de Mato Grosso em obras e serviços, requeiro de Vossas Excelências as seguintes
informações:
a) Encaminhar a este Gabinete qual o montante financeiro pendente de repasse aos municípios de Cuiabá,
Rondonópolis e Sinop, devidos aos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso, discriminando os valores
devidos mês a mês por Unidade Hospitalar;
b) Quanto falta ser repassado aos Hospitais/ou Municípios para encerrar o exercício de 2017, com seus
respectivos valores e períodos discriminados.

JUSTIFICATIVA

A proposição do presente Requerimento tem fundamento no Princípio Constitucional da
Publicidade/Transparência e da Eficiência dos Atos da Administração Pública, insculpidos no caput do art. 37
da Constituição da República Federativa do Brasil.
Diante da notícia abaixo (G1), esse Requerimento tem o propósito de esclarecer à sociedade o motivo pelo
qual o Estado está deixando de cumprir com as obrigações fundamentais, vejamos:
“Os hospitais filantrópicos Santa Helena, Hospital Geral Universitário (HGU) e Santa Casa de Misericórdia de
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Cuiabá paralisaram nesta segunda-feira (15) os atendimentos para novos pacientes nas Unidades de
Tratamento Intensivo (UTIs). De acordo com a Federação dos Hospitais Filantrópicos de Mato Grosso
(Fehosmt), a suspensão ocorre devido à falta de repasses por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
e também por contrapartidas da Secretaria Estadual de Saúde (SES).
A Prefeitura de Cuiabá declarou, por meio de nota, que os repasses federais estão em dia. Também há
previsão de paralisação de serviços nos próximos dias na Santa Casa de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá.
O Hospital Santa Casa de Misericórdia diz que está sem receber pelos leitos de retaguarda desde março do
ano passado e que, por isso, paralisou todos os atendimentos que são realizados pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
Os filantrópicos, de acordo com a federação, são responsáveis por 85% dos atendimentos aos usuários do
SUS em Mato Grosso e a maior preocupação é o atendimento à população com qualidade e eficiência.
Ainda de acordo com a entidade houve descumprimento um acordo feito com a bancada federal e o governo
de Mato Grosso para a destinação de recursos das emendas parlamentares no valor de R$ 33 milhões aos
hospitais filantrópicos”.FONTE: http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia-repasse-hospitais-filantropicos-de-mt.
Desta feita, requeiro as informações supra para tomar conhecimento exato do por que o Poder Executivo não
está arcando com as obrigações perante os Hospitais deste Estado.
Pelas razões expostas e tendo em vista o cumprimento das atribuições deste Parlamentar, apresento o
presente Requerimento de Informações para análise e apreciação dos Nobres pares, para que Vossas
Excelências ao final o aprovem.
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