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ATA DA 28ª REUNIÃO DA COMISSAO EXECUTIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SÃO 1 

SEBASTIAO.  2 

Em 29 de julho de 2013, reuniu-se a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Saúde, com 3 

os funcionários da SESAU Sra. Cidinha e Givanildo.  4 

Ordem do dia:  5 

1- Contrato ECORAD :  6 

Dr. Antonio informou que esta reunião atende a uma solicitação da conselheira Camila, 7 

objetivando discutir o contrato da empresa ECORAD. Sra. Camila informou que está de posse de 8 

cópia do contrato com a ECORAD e que esta chegou a suas mãos por meio pessoal. Em seguida, 9 

informou que existem suposições de irregularidades no contrato da ECORAD com a Irmandade e 10 

Prefeitura que precisam ser esclarecidas. Dra. Tânia perguntou qual o tipo de irregularidade foi 11 

objeto da denúncia. Sra. Camila informou que recebeu alguns questionamentos verbais sobre a 12 

empresa prestadora de serviço ECORAD. Em seguida apresentou-os: 1- Questionamento sobre o 13 

vencimento do contrato, informou que ele se encerra no ano de 2015, sendo necessária a 14 

solicitação antecipada para finalização do contrato no prazo de um ano e caso esta determinação 15 

não seja atendida, o contrato se renova automaticamente. 2- Questionamento sobre a renovação 16 

do contrato da ECORAD com a Prefeitura (Atendimento Rede Básica) que findou no mês de 17 

março de 2013, considerando que não houve apreciação do COMUS. Em seguida questionou 18 

quais os termos do contrato. 3- Questionamento sobre o porquê a prefeitura mantém dois 19 

contratos com a ECORAD, um com a Rede Básica e o outro com o Hospital. 4- Questionamento 20 

sobre qual o destino dos equipamentos da Irmandade que foram absorvidos pela ECORAD. 21 

Informou que a cópia do contrato da Prefeitura com a ECORAD não apresenta o anexo II, que 22 

lista os equipamentos. 5- Questionamento sobre o fornecimento e pagamento de energia do 23 

Hospital. 6- Questionamento sobre o valor de R$ 6.500,00 pago a ECORAD referente aos 24 

serviços de urgência e Emergência. Explicou que esses valores já estão contemplados no 25 

contrato e que há indícios de duplicidade de pagamento do referido serviço. Por último citou a 26 

liminar, disse que é de seu conhecimento que na gestão anterior, o prefeito tentou fazer a quebra 27 

do contrato com a ECORAD, porém a ECORAD entrou com uma liminar com a justificativa de ser 28 

a única empresa a prestar este tipo de serviço no município. E com base nessa justificativa, o juiz 29 

determinou que a ECORAD não poderia ser despejada do prédio do Hospital. Salientou que não 30 

tem respostas para os questionamentos apresentados, porém a justificativa que sustentou a 31 

liminar não tem mais razão de ser porque já existe outra empresa prestando o mesmo serviço no 32 

município – CADI – Centro Avançado de Diagnóstico por Imagem.  Dr. Antonio considerou que 33 

será preciso investigar alguns itens antes de levantar possíveis encaminhamentos, em seguida 34 

elencou-os: 1- Verificar se a contratação da ECORAD com a Prefeitura foi por meio de processo 35 

licitatório; 2- Verificar qual a forma de contrato da ECORAD com a Irmandade, considerando que 36 

num primeiro momento este contrato era entre entidades privadas, sem a participação do setor 37 

público. Informou que este contrato foi assinado aproximadamente em 02/01/2005 com prazo de 38 

vigência de dez anos e que este sofreu uma auditoria da Secretaria da Saúde por meio de sua 39 

equipe técnica, sendo constatado que os anexos não foram enviados, fato que prejudicou a 40 

análise da auditoria. Disse que foi emitido um parecer ao Secretário de Saúde e Interventor da 41 

época, apresentando duas possibilidades imediatas: Repactuação ou Rescisão do contrato. O 42 

Interventor da época optou pela rescisão. Salientou que atualmente o contrato está rescindido, 43 

porém sustentado por uma liminar expedida pelo juiz devido à abertura de um processo pelo Dr. 44 

Edson contra a Municipalidade, na pessoa do Interventor do Hospital na justiça.  Explicou que o 45 

juiz não anulou a rescisão, ele manteve o contrato objetivando evitar a desassistência da 46 
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população, bem como discuti-lo no processo da ECORAD. Com a liminar a referida empresa se 47 

mantém no contrato até os dias de hoje. Informou que a Secretaria já prestou esclarecimentos ao 48 

Ministério Público e Tribunal de Contas sobre a situação da ECORAD á época. Considerou que o 49 

contrato está rescindido, porém se mantém funcionando por meio de uma liminar – autorização 50 

legal para atuação. Considerou ainda que a Prefeitura, na figura da Intervenção poderia informar 51 

ao Juiz, em processo que a desassistência não se configura mais ou solicitar uma repactuação do 52 

contrato. Considerou que o Conselho poderá solicitar a Prefeitura que ela impulsione devidamente 53 

o processo para que ele se encerre mais rápido. Em seguida sugeriu questionar a Prefeitura sobre 54 

qual o contrato, se houve licitação e qual o objeto contratual? Quanto aos equipamentos, disse 55 

que quando a Intervenção assumiu foi feito um inventário dos equipamentos que eram do 56 

Hospital. Sugeriu a realização de um novo inventário para comparação com os anteriores. Na 57 

questão da energia, sugeriu verificar o encontro de contas. Quanto ao valor do aluguel disse que 58 

consta no contrato. Quanto à liminar, salientou que até hoje ela está válida e o processo está em 59 

andamento. Informou que tem um posicionamento atual do processo, disse que recebeu uma 60 

publicação no diário oficial há um mês com o posicionamento do Juiz. Nesta publicação, o Juiz 61 

informou que não se manifestará quanto a uma petição da ECORAD enquanto a Prefeitura não 62 

esclarecer a situação atual da Intervenção, informando a justificativa de continuidade, prazo de 63 

validade e, em caso de continuidade da Intervenção, esta deverá ser informada no processo da 64 

ECORAD, além do envio de cronograma para o prazo da devolução. Perguntou ainda que caso a 65 

Intervenção não exista mais, haverá encampação? Dr. Antonio explicou que tecnicamente, a 66 

intervenção precisa ser saneada e finalizada o mais breve possível. Sr. Puríssimo considerou 67 

que a situação da ECORAD não deve ter prioridade de estudo, considerando que existem outras 68 

questões que também merecem atenção nas discussões do COMUS. Lembrou que ainda existem 69 

pendências nas prestações de contas desde 2009. Disse que o conhecimento diante das 70 

questões da ECORAD é muito vago e necessitam de um levantamento mais aprofundado. Dando 71 

continuidade, Dr. Antonio, sugeriu elaborar a ata desta reunião e desta elaborar os seguintes 72 

encaminhamentos: 1- Solicitar a Prefeitura cópia do contrato com a referida empresa 73 

(considerando que a ECORAD e Irmandade já enviaram suas copias e que estas apresentam 74 

divergências em seus anexos); 2- Solicitar ao Interventor do Hospital e Secretário da Saúde o 75 

posicionamento sobre a atual situação do processo interventivo; 3- Solicitar ao Interventor do 76 

Hospital e Secretário da Saúde o cronograma ou plano de trabalho de devolução ou informar se 77 

haverá encampação. A Secretaria Executiva apreciará as respostas com apresentação futura em 78 

ordinária do COMUS para deliberações. Sugestão aprovada por unanimidade.  79 

  80 

Ata elaborada por                                                                  Ana Maria Assis Leite dos Santos.                                                     81 

São Sebastião, 29 de julho de 2013.  82 
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