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Com fulcro no Art. 28 da Constituição Estadual, e no Art. 183, VIII, do Regimento Interno da ALMT,
apresento Requerimento de Informação para ser enviado à Secretaria de Estado de Saúde – SES,
solicitando informações acerca do que segue:

(a) Informar se os profissionais que prestam serviços médico-hospitalares no Hospital Regional de Colíder
encontram-se com os salários em dia;

(b) Se sim, encaminhar o comprovante dos pagamentos, em especial, referente aos meses de agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020;

(c) Se não, informar há quantos meses os salários encontram-se atrasados e qual a previsão de
regularização do pagamento. 

JUSTIFICATIVA

Chegou ao conhecimento deste gabinete parlamentar a informação de que os profissionais de saúde que
prestam serviços médicos no Hospital Regional de Colíder encontram-se com pagamentos atrasados desde
agosto de 2020, em especial os ortopedistas e médicos do pronto atendimento.

Em maio do corrente ano, foi encaminhado o requerimento de informação nº 180/2020, solicitando
esclarecimentos sobre o atraso no pagamento dos profissionais que prestam serviços médicos hospitalares
na referida unidade. 

Em resposta, a Superintendente de Gestão e Acompanhamento de Serviços Hospitalares afirmou que a
administração da gestão do Hospital Regional de Colíder é de gestão direta, onde todos os pagamentos das
despesas realizadas pela unidade hospitalar são pagos diretamente pela SES e que os pagamentos dos
profissionais de saúde estariam regulares e sem atraso. 

Contudo, de acordo com as informações recebidas pelos profissionais de saúde daquela unidade, já são
quase cinco meses sem receber, sob a justificativa de que "a verba estaria bloqueada no setor jurídico". 
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Nunca é demais lembrar que estamos diante de um enorme desafio a ser enfrentado tanto pelo sistema de
saúde público e privado em virtude da pandemia do novo Coronavírus, especialmente diante da ameaça de
uma segunda onda que se avizinha. 

Diante disso, faz-se necessária uma especial atenção com os nossos hospitais públicos, sendo
imprescindível que haja a disponibilidade de profissionais de saúde capacitados para o enfrentamento à
pandemia da COVID-19, bem como a devida valorização destes profissionais de saúde que se encontram na
linha de frente do combate à pandemia.

Tendo em vista a gravidade de tais denúncias, reiteramos à SES as seguintes informações: 

(a) Informar se os profissionais que prestam serviços médico-hospitalares no Hospital Regional de Colíder
 encontram-se com os salários em dia;

 (b) Se sim, encaminhar o comprovante dos pagamentos, em especial, referente aos meses de agosto,
 setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020;

 (c) Se não, informar há quantos meses os salários encontram-se atrasados e qual a previsão de
 regularização do pagamento. 

Por estarmos em momento de grande comoção social, que tem afetado especialmente os profissionais da
saúde, solicitamos à SES que providencie as informações aqui solicitadas com a urgência que se faz
presente.

Devido à importância de tais esclarecimentos, justifica-se o presente requerimento. 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 16 de Dezembro de 2020

 

Ulysses Moraes
Deputado Estadual
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