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No dia 24 de abril do presente ano foi noticiado 
que a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes decidiu não renovar 
o contrato que mantinha com o Instituto de Assistência Médica ao Servidor 
Público Estadual de São Paulo — IAMSPE, sistema de saúde que atende 
aos funcionários públicos estaduais na região do Alto Tietê, alertando 
ainda que o Hospital deixará de atender ao plano a partir de 09 de Maio 
próximo. 

Informado também, que o motivo da não 
renovação do contrato seria que as condições atuais dos pagamentos 
pelos serviços prestados não seriam favoráveis à Santa Casa de 
Misericórdia alegando que, o que a entidade recebe do IAMSPE não seria 
suficiente para cobrir os custos dos serviços prestados, e a consequência 
é que com este rompimento estimasse que mais de 30 mil funcionários 
públicos do Alto Tietê deixarão de receber atendimento no Hospital e na 
sua rede credenciada, e terão de se dirigir a outros serviços conveniados 
nas cidades mais próximas como Ferraz de Vasconcelos, 
Itaquaquecetuba, Poá e Suzano. 

Considerando que o Instituto de Assistência 
Médica do Servidor Público Estadual (IAMSPE) é um sistema de saúde 
que atende 1,3 milhão de funcionários públicos no Estado de São Paulo, 
utilizam uma rede de atendimento com mais de uma centena de hospitais 
e 140 serviços laboratoriais e de imagens em 173 municípios, entre eles. 
Mogi das Cruzes e outras cidades do Alto Tietê, além de oferecer 17 
postos de atendimento próprios no interior, os Ceamas, e o Hospital do 
Servidor Público Estadual, na capital. 
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Destacando que com 174 anos de existência a 
Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes é uma instituição do setor 
privado e responde como pessoa jurídica sem fins lucrativos, voltada para 
serviços de saúde e é referência na região do Alto Tietê em Ortopedia, 
Maternidade de Alto Risco, Oftalmologia e Neurologia. 

Considerando que a não renovação do contrato 
se deve a falta de interesse em negociar valores, mesmo a Santa Casa 
deixando em aberto novas propostas para possível negociação visando 
atingir valores bons para ambos os envolvidos. 

Considerando que mesmo após tentativas de 
comunicação com o IAMSPE não houve interesse por parte da prestadora 
de serviços de saúde em negociar, ou mesmo emitir parecer sobre 
possível renovação. 

Que de acordo com matéria publicada: 

"A Santa Casa ainda tentou contatos. por 
telefone, com a direção do Instituto, mas seu 
emissário não chegou sequer a ser atendido por 
algum representante da Superintendência do 
lamspe, na Capital, com poder de negociação. 

Diante da demonstração de desinteresse do 
lamspe em negociar, não houve alternativa para 
a Santa Casa, senão comunicar aos seus 
terceirizados a suspensão definitiva do 
atendimento aos segurados." 

(Fonte: www.odiariodemogi.net.br/cidades/santa-
casa-decide-romper-o-contrato-com-o-iamspe-
que-assiste-milhares-de-servidores-1.13778) 

Considerando que estamos enfrentando graves 
problemas devido a pandemia, que já gerou colapso no sistema de saúde 
mesmo com todas as unidades em funcionamento e, pode com a falta do 
atendimento no município intensificar o fluxo de pessoas em outras 
cidades do Alto Tietê aumentando o risco de contágio e transmissão do 
novo coranavírus, afinal muitos dos funcionários públicos não podem fazer 
isolamento social e precisam adotar meios coletivos de mobilidade urbana. 
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Diante do exposto é que: A Câmara Municipal de 
Mogi das Cruzes faz veemente APELO ao Excelentíssimo Senhor João 
Agripino Dona Júnior, Governador do Estado de São Paulo, para que 
sejam revistos os termos do contrato assinado pelo Instituto de Assistência 
Médica do Servidor Público Estadual (IAMSPE) e com a Santa Casa de 
Misericórdia de Mogi das Cruzes para que juntos cheguem a valores 
considerados mais justos para que mais de 30.000 funcionário públicos do 
Alto Tietê não fiquem sem o atendimento do Hospital e da rede 
credenciada, ainda mais num momento tão atípico de nossa sociedade 
onde já nos vemos tão preocupados com a saúde, que este contrato seja 
renovado e traga um pouco mais de tranquilidade para quem necessita 
utilizar os referidos sistemas de saúde. 

Solicitamos que após deliberação deste Egrégio 
Plenário, seja encaminhada cópia desta Moção ao Palácio dos 
Bandeirantes, edifício-sede do Governo do Estado de São Paulo. 
localizado na Av.: Morumbi, 4.500, Morumbi — CEP. 05650-905, São 
Paulo, São Paulo. 

Plenário Ver. Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 27 de Abril de 2021. 

CARLOS LUCA—R-ÈSKI 

Vereador - PV 



tpit, 
CÂMARA MUNICIPAL DE 

-Ir e? 
r„ •. I. MOGI DAS CRUZES 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Mogi das Cruzes, em 28 de abril de 2021. 

OFÍCIO GPE N.2 1/7/21 
Ref. MOÇÃO n.260/21. 

Senhor Governador: 

Ao tempo em que renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta estima e 

apreço, tenho a elevada honra de passar as vossas mãos o incluso autógrafo da MOÇÃO n2

60/21, a qual, sem Sessão Ordinária, mereceu a aprovação do Plenário desta Edilidade. 

Informamos ainda que a propositura é de autoria do Nobre Vereador Carlos Lucareski. 

Atenciosamente, 

OTTO FÁBIO FLORES DE R 2ENDE 
Presidente da Câmara 

Ao Excelentíssimo Senhor 
João Dona 
Governador do Estado de São Paulo 
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