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SECRETARIA DE SAÚDE

DESPACHO
(Chamamento n° 002/2017 — Contrato n° 027/2018)

Conforme amplamente divulgado, o Contrato de Gestão n°
027/2018, firmado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, através do
Chamamento n° 002/20017, está sob intervenção municipal por força do Decreto Executivo
n° 658, de 11 de novembro de 2020.

Tal intervenção foi motivada pela inexistência de colaboração
da entidade em executar as ordens do Município no sentido de se encerrar o presente contrato
de gestão e ao mesmo tempo assegurar a continuidade do serviço de saúde prestado a
população.

As ações e omissões da entidade obrigaram o Município,
através do interventor nomeado, a adotar medidas urgentes e extremas para garantir a
continuidade da prestação dos serviços de saúde.

Paralelamente A. intervenção promovida, o Município abriu
novo chamamento público para seleção de uma nova entidade, a ser qualificada como
organização social, a fim de substituir o atual contrato de gestão para a prestação dos serviços
médicos.

0 referido processo seletivo foi concluído com êxito e,
conforme programação inicial, a nova entidade iniciou os serviços em 1° de abril de 2021.

Portanto, a prestação dos serviços no âmbito do presente
contrato de gestão encerrou-se em 31/03/2021, porém a vigência do contrato foi prorrogada
unicamente para viabilizar os repasses necessários para a quitação das despesas decorrentes
da prestação dos serviços.

Nesse sentido, no final de março passado, já fora requerido e
autorizado o acréscimo de valores ao contrato, contudo, naquela ocasião, ainda não havia a
consolidação de todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, mas mesmo assim
optou-se por fazer a estimativa de valores da maneira mais conservadora possível, justamente
para que os valores repassados não extrapolassem as reais necessidades de quitação de
despesas.

Tal procedimento visou, ainda, evitar que recursos públicos
ficassem represados, desnecessariamente, isto 6, além do necessário, até a ultimação dos
pagamentos das despesas decorrentes do contrato de gestão e a prestação de constas dessas
despesas.

Bem por isso, o valor objeto do último pedido de modificação
contratual sell integralmente utilizado para a quitação das despesas, porém ainda se
vislumbram outras despesas que superarão o montante disponível, a exemplo de algumas
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despesas com plantões médicos e exames demissionais etc.

Nesse contexto, é o presente para requerer o acréscimo de R$
30.847,10 (trinta mil e oitocentos e quarenta e sete reais e dez centavos) ao contrato, a fim de
que se possa honrar as despesas de encerramento do contrato de gestão sob intervenção,
sendo que, obviamente, tais gastos serão objeto de prestação de contas, com a devolução de
eventual saldo financeiro aos cofres do Município.

Lençóis Paulista, 5 d abril de 2021.

MURILO SANTIAG FREI AS PICARELLI
Interventor
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