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Icismep admite que cobra valores
acima da tabela SUS
Em audiência, o secretário executivo da instituição, João Teixeira,
alegou que preço dos procedimentos realizados é baseado no
valor de mercado
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FLÁVIA JARDIM

O secretário executivo da Instituição de Cooperação Intermunicipal
do Médio Paraopeba (Icismep), João Teixeira, admitiu, em audiência
pública realizada na quarta-feira (15) pela Câmara, que cobra valores
de alguns procedimentos médicos acima da tabela praticada pelo
SUS. O debate foi o segundo promovido pelos vereadores para
discutir como será a saída de Betim da instituição.

Além de Teixeira, também participaram da audiência os secretários

No debate feito pela Câmara, secretário-executivo da Icismep, João Teixeira (de
branco), admitiu várias denúncias feitas pela prefeitura

VEJA TAMBÉM

 Icismep (http://www.otempo.com.br/infogr%C3%A1ficos/icismep-1.1448487)

 Prestação não é feita ao TCE (/o-tempo-betim/presta%C3%A7%C3%A3o-
n%C3%A3o-%C3%A9-feita-ao-tce-1.1448483)

Mais (ultimas) Seja o primeiro de seus amigos a curtir isso.

OPINIÃO

Vittorio Medioli
(http://www.otempo.com.br
/opini%C3%A3o/vittorio-
medioli/o-t%C3
%BAmulo-da-verdade-
segunda-parte-
1.1443661)

O túmulo da verdade

(http://www.otempo.com.br
/opini
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municipais de Saúde,
Guilherme Carvalho; de
Governo, Bruno Cypriano;
e de Auditoria e Controle
Interno, Robspierre
Miconi; e a promotora
Giovanna Carone.

O presidente da Casa, Léo
Contador (DEM),
questionou o preço de
vários procedimentos
médicos feitos pela
Icismep, como a cirurgia de glaucoma, que segundo ele, custaria R$
450,69, e enquanto a Icismep cobra R$ 956,80 (112%).

Ao ser questionado, Teixeira admitiu que a Icismep cobra um valor
superior. “Realmente os valores de alguns procedimentos são
cobrados acima da tabela SUS, que está defasada. É feita uma
avaliação de mercado para fazer a composição desses preços e essa
tabela é aprovada pelo conselho de prefeitos e secretários (da
época)”.

Também foi questionado na audiência o contrato do município com a
Icismep para o gerenciamento de médicos-plantonistas da rede de
urgência, no qual a instituição cobra uma taxa de administração que
chega até 42% pelo serviço, sendo que a escala de plantões é feita por
profissionais do município.[/NORMAL] Sobre o assunto, Teixeira
justificou dizendo está embutida nessa taxa o valor de impostos.

Lei de Responsabilidade

O secretário executivo gerou polêmica ao dizer que a instituição
passou a contratar esses profissionais de forma terceirizada diante da
necessidade dos municípios de infringirem a Lei de Responsabilidade
Fiscal, já que esse gasto não entra na folha de pagamento das
prefeituras. [/NORMAL]“O aumento de faturamento da Icismep (nos
últimos anos) é fruto de uma coisa só: todos os municípios
precisavam fugir da Lei de Responsabilidade Fiscal e precisavam
contratar plantões médicos para fugir da folha (de pagamento),
declarou”.

Ainda sobre o contrato, o secretário de Saúde, Guilherme Carvalho,
disse que a auditoria que a atual gestão está fazendo nos contratos da
Icismep já apurou que alguns médicos recebiam um valor superior ao
número de plantões realizados. “Hoje temos médicos auditores que
estão fazendo essa auditoria nos contratos. E dentro desse
levantamento, já foram identificados pagamentos distorcidos em
relação à carga horária que era cumprida, o que configura
pagamentos indevidos. Isso é grave e será levado para a
Corregedoria”.

Teixeira disse que, se isso acontecia, ele não tinha conhecimento.
Segundo o secretário, esse procedimento mostra a irresponsabilidade
da instituição. “Eles dizem que mal sabiam o que faziam, só que, no
contrato, existia uma taxa de administração que só justificaria a sua
cobrança se a empresa fizesse realmente a gestão desses plantões. E
na audiência, ficou claro que eles não faziam essa gestão. Portanto, a
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cobrança dessa taxa é indevida”.

Na terça-feira (21), os vereadores decidirão se será criada uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para continuar a
investigação.
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Mais notícias (ultimas)

TRÂNSITO

17/03/2017 14:39
Trânsito intenso na Av. Raja
Gabaglia, altura do Hospital
Madre Teresa, sentido Centro.

17/03/2017 14:15
Tráfego carregado na Av. Barão
Homem de Melo com Av. Silva
Lobo, sentido Calafate.

17/03/2017 13:43
Pista em siga e pare na BR-381,
km 169, em Governador
Valadares. Mais cedo, um
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caminhão com milho tombou
no trecho. Previsão de
liberação total às 14h40.
Trânsito retido, nos dois
sentidos.
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