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Betim deixa consórcio de saúde por
cobrança abusiva
Segundo prefeitura, instituição que presta serviços complementares cobra valores

acima da tabela
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FLÁVIA JARDIM

A Prefeitura de Betim, na região

metropolitana, anunciou que deixará

de integrar a Instituição de Cooperação

Intermunicipal do Médio Paraopeba

(Icismep), que deveria prestar serviços

complementares de saúde a 30 cidades,

incluindo Betim.

Segundo o secretário municipal de

Saúde, Guilherme Carvalho, a saída da

instituição se deve às tarifas cobradas

nos contratos e nos convênios firmados entre a Icismep e a prefeitura, que, de

acordo com ele, são abusivas e onerosas aos cofres públicos. O gestor ressaltou

que há discrepâncias de valores em relação à tabela praticada pelo SUS.

Criado em 1996, o consórcio mantinha com a antiga gestão da Prefeitura de

Betim cinco contratos e convênios que ainda estavam em vigor. Somente no

último ano de gestão do ex-prefeito Carlaile Pedrosa (PSDB), em 2016, foram

repassados ao consórcio R$ 61,6 milhões. Esse dinheiro público, segundo a atual

gestão, não passa por qualquer tipo de fiscalização, seja do Tribunal de Contas do

Equipamentos foram retirados pela Icismep do Hospital Regional, e o atendimento foi interrompido
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Estado (TCE-MG) ou do Conselho Municipal de Saúde.

Para o secretário de Saúde, a Icismep se descaracterizou quando passou, há

alguns anos, de consórcio para uma instituição de cooperação. “A instituição foi

criada para atender os municípios consorciados, mas essa lógica foi invertida. Os

municípios passaram a atender a Icismep. Em Betim, é cobrada uma tarifa

absurda de administração de 29,5% no valor do contrato de gerenciamento de

médicos-plantonistas da rede de urgência. A Icismep licitou uma empresa, que

seria responsável por administrar a escala de plantões dos médicos, mas quem

monitora a escala e faz todo o serviço são os gerentes das unidades, que

trabalham para o município. A única coisa que a Icismep faz é passar o relatório

final para a empresa contratada cobrar do município”, afirmou Carvalho.

Ainda segundo o secretário, o início de uma auditoria nesses contratos já

identificou que o valor de R$ 61,6 milhões recebido pela instituição no último

exercício pode ter rendido mais de R$ 10 milhões para a Icismep.

Outro contrato da Icismep, que na opinião da prefeitura “é abusivo”, refere-se ao

empréstimo de um aparelho de mamografia do município para a instituição.

Segundo o procurador geral de Betim, Bruno Cypriano, a prefeitura paga

integralmente para a realização das mamografias, ou seja, paga para usar um

equipamento que é dela.

Segundo o prefeito Vittorio Medioli (PHS), diante de tudo isso, os serviços que a

Icismep prestava para Betim serão integralmente assumidos pelo município.

“Decidimos assumir diretamente o que a Icismep fazia. Os servidores da saúde de

Betim estão dispostos a mostrar que podem fazer muito mais por um custo menor

e, assim, elevar a qualidade dos atendimentos”, declarou.

Resposta. Em nota enviada por sua assessoria de imprensa, a Icismep negou que

cobra taxas abusivas de administração: “A Icismep é uma instituição 100%

pública, que atua estritamente dentro da lei e em momento algum visa ao lucro

em suas atividades”.

A instituição também afirmou que é fiscalizada pelo TCE-MG. Sobre a retirada

dos equipamentos do quinto andar do Hospital Público Regional de Betim

(HPRB), a assessoria de imprensa da instituição afirmou que o atendimento não

foi retomado na data prevista porque aguardava um retorno do município se ele

iria autorizar a realização das referidas cirurgias.

Denúncia envolve queima de arquivos

Funcionários da Icismep denunciaram ao prefeito de Betim, Vittorio Medioli

(PHS), uma suspeita de superfaturamento e queima de arquivos na instituição.

Imagens mostram sacos plásticos cheios de documentos que seriam da Icismep e

que estariam com ordem para serem queimados.

Segundo o procurador geral de Betim, Bruno Cypriano, essa denúncia é muito

séria e foi repassada ao Ministério Público local. “Os funcionários da Icismep não

souberam dizer o conteúdo desses arquivos. Mas qualquer documentação que for

queimada pode dificultar a apuração sobre como a instituição gastou os recursos

públicos repassados a ela nos últimos anos. Estamos fazendo a denúncia porque

nosso objetivo é resgatar qualquer gasto indevido de recursos públicos e devolver

ao patrimônio do município”, explicou Cypriano. A Icismep afirmou que

desconhece o fato e que os documentos estão intactos.
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Instituição retirou aparelhos do hospital

A Prefeitura de Betim ainda protocolou, na semana passada, duas representações

no Ministério Público contra a Icismep. As denúncias foram feitas depois que a

instituição retirou aparelhos que mantinha no quinto andar do Hospital Público

Regional de Betim (HPRB) e interrompeu os serviços de cirurgias eletivas

(aquelas que são programadas) e outros procedimentos médicos que aconteciam

na unidade sem negociação oficial com a atual gestão.

Com isso, todos os equipamentos essenciais para a realização de cirurgias foram

retirados pela Icismep, como mesas cirúrgicas e carrinhos de anestesia, deixando

mais de 700 pacientes de Betim e das outras cidades consorciadas sem

atendimento.

Segundo o procurador do município, Bruno Cypriano, foi apenas informado à

gestão anterior que a Icismep retiraria os equipamentos sob a alegação de que

esses aparelhos passariam por manutenção preventiva. “Só que a instituição

afirmou que devolveria os equipamentos e que voltaria com o atendimento no dia

16 de janeiro, o que não aconteceu”.
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