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Ao 

INSTITUTO GERIR 

GUARULHOS - SP 

 

 

 

A Aricanduva Clínica Médica, empresa contratada como prestadora de 

serviços profissionais e de gestão assistencial no HMU – HOSPITAL 

MUNICIPAL DE URGÊNCIAS de Guarulhos, enviou a V.Sas. em 23 de julho 

de 2018 o ofício abaixo: 

 

“...vem pelo presente documento externar a preocupação de seus sócios com a situação decorrente dos 

problemas orçamentários do Convênio 0222/2017 SMS GUARULHOS/GERIR, que tem causado atrasos 

significativos e persistentes dos pagamentos pelos serviços executados na unidade. 

Os constantes atrasos desde dezembro de 2.017, aliados à falta de previsão para restabelecimento da 

regularidade dos pagamentos mensais e à deficiente comunicação por parte do Instituto GERIR  e da 

Secretaria Municipal de Saúde, tem provocado várias consequências negativas: (1) desmotivação e 

insatisfação dos profissionais sócios pelo impacto nas finanças pessoais; (2) elevado turnover das equipes, 

gerador de custos assistenciais e administrativos; (3) prejuízo para o retorno de qualidade e segurança dos 

pacientes, apesar do grande investimento realizado pela empresa nos treinamentos e educação 

continuada. 

Além do mais, a persistência de problemas estruturais com equipamentos e instalações e o 

desabastecimento da unidade promove a elevação de riscos de responsabilidade civil profissional e a 

frustração em relação à execução das boas práticas médicas. 

A despeito das marcantes melhorias alcançadas durante o primeiro ano de contrato no que tange aos 

indicadores assistenciais, entendemos que estas teriam sido muito mais significativas e duradouras num 

cenário de estabilidade para execução dos serviços assistenciais dentro de parâmetros de excelência. 

Desta forma, informamos ao Instituto GERIR a disposição dos sócios da Aricanduva Clínica Médica em 

dar prosseguimento aos serviços contratados sob a condição de uma rápida normalização dos 

pagamentos e reposição das condições técnicas de exercício das atividades assistenciais. 

Esclarecemos que entendemos as dificuldades decorrentes do desajuste orçamentário na unidade e dos 

atrasos dos repasses devidos ao Instituto GERIR, porém a persistência da situação nos obrigará a 

restringir ainda mais as atividades assistenciais, não estando afastada a decisão pela rescisão do 

contrato vigente de prestação de serviços. 

Solicitamos a manifestação oficial do Instituto GERIR no prazo de 48 (quarenta e oito horas) a partir 

do recebimento deste, estipulando uma proposta de regularização dos pagamentos mensais. Ainda, 

solicitamos a realização do pagamento das remunerações atrasadas (referentes ao mês de maio de 

2018) até a data de 27 de julho próximo (sexta-feira)...” 
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Vencidos os prazos acima e considerando que o desabastecimento da 

unidade está colocando em risco a segurança dos pacientes e 

profissionais de saúde, os sócios da empresa se reuniram para debater 

sobre a ausência das respostas solicitadas na semana que passou, 

deliberando pelo que segue: 

 

 

1. A partir das 19:00 horas desta próxima terça-feira, 31 de julho de 2018, 

os profissionais de saúde permanecerão em seus postos de trabalho e 

cumprirão as escalas determinadas e acordadas em contrato, conforme 

dimensionamento de força de trabalho necessária para cumprimento 

das atividades contempladas no Convênio 0222/2017 SMS 

GUARULHOS/GERIR. 

 

2. Acolher e atender todos os pacientes referenciados como 

EMERGÊNCIA pela Central de Regulação do Município. 

 

3. Fechar a porta do HMU para os demais atendimentos não 

referenciados. 

 

4. Cancelar as agendas de procedimentos cirúrgicos eletivos, consultas 

ambulatoriais e SADT externos. 

 

5. Manter os processos assistenciais desenvolvidos durante o último ano, 

apesar das deficiências das condições técnicas. 

 

6. Continuar a relatar as faltas de insumos básicos, equipamentos e 

instalações adequadas para o exercício das boas práticas médicas. 

 

7. Manter permanente contato com o INSTITUTO GERIR para que se 

chegue a uma proposta que contemple o pagamento dos serviços 

atrasados de maio e junho de 2018 e se estabeleça um cronograma 

regular de pagamentos. 

 

8. Reunir as equipes assistenciais dentro da próxima semana para 

deliberar sobre a manutenção do contrato. 
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Desta forma, mais uma vez solicitamos a gentileza por parte do INSTITUTO 

GERIR de se manifestar oficialmente, respondendo a esta comunicação de 

maneira formal e por escrito. 

 

 

Atenciosamente. 

 

 

Guarulhos, 30 de julho de 2.018 

 

 

 

 

Ederlon Rezende              Cesar Bortoluzo 

ARICANDUVA CLÍNICA MÉDICA           ARICANDUVA CLÍNICA MÉDICA 

 


