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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal informações 

sobre o contrato 53/2016 de 12/02/2016 celebrado entre 

a Prefeitura Municipal e a Empresa Essencial 

Medicina Integrada S/S Ltda., para prestação do 

serviço de médicos socorristas para atendimento da 

demanda do serviço de urgência e emergência no 

PRONTO SOCORRO MUNICIPAL (PSM), UPA 

CECAP, UPA SAN MARINO E PRONTO SOCORRO 

INFANTIL (PSI). 

 

 

 

               Senhor Presidente, 

 

     A fiscalização do município exercida pela Câmara 

Municipal é garantida e determinada pela Constituição Federal (artigo 31) e Lei Orgânica do 

Município de Taubaté (artigo 9º).  

     A Lei Federal nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011 

que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXII do art. 5º, 

no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, define os 

procedimentos previstos destinados a assegurar o direito fundamental de acesso à informação 

e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública 

e com as seguintes diretrizes: I) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 

como exceção; II) divulgação de informações de interesse público, independentemente de 

solicitações; III) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da 

informação; IV) fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração 

pública; desenvolvimento e controle social da administração pública.  

                                                             A Lei do acesso à informação contemplou um conjunto 

mínimo de informações de interesse público que devem ser fornecidas pela internet que 

abrange informações institucionais, financeiras, orçamentárias, informações sobre licitações, 

contratos e dados gerais sobre programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades 

publicas. 

     O conjunto de informações disponibilizadas pela Lei de 

Acesso é de fundamental importância para o controle social da administração pública, e 

ferramenta indispensável para os vereadores no exercício da sua função fiscalizadora. Porém, 

no município de Taubaté as informações disponibilizadas pelo Portal da Transparência (Lei 

de Acesso à Informação) não oferecem informações completas e não são atualizadas em 

tempo real, como é o caso das informações sobre os contratos firmados pela municipalidade, 

conforme considerações abaixo relatadas: 
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Considerando que a Prefeitura Municipal de Taubaté 

firmou contrato com a Empresa Essencial Medicina Integrada S/S Ltda. para a contratação de 

serviços de médicos socorristas para as unidades de urgência e emergência, com início em 

12/02/2016 e final previsto para 12/05/2017, no valor total de R$ 34.492.500,00 (trinta e 

quatro milhões, quatrocentos e noventa e dois mil e quinhentos reais).  

     Considerando que a Cláusula 1.2 do contrato estabelece 

que são partes integrantes do presente contrato, como se nele estivem transcritos, a respectiva 

proposta elaborada e apresentada pela contratada, os preços definidos por lances e eventuais 

negociações conforme consignados na ata que registrou aqueles lances e negociações, além é 

claro, do projeto básico detalhado. 

     Considerando que no citado contrato disponibilizado no 

Portal da Transparência não há arquivos de anexos, nem mesmo do Projeto Básico, que deve 

conter os detalhamentos necessários para se saber ao certo tudo o que está sendo contratado 

no tocante à quantificação do número de médicos socorristas que deverão prestar os serviços, 

valores unitários, horários de trabalho, etc.  

     Considerando que a falta de informações elementares 

dos contratos contidas muitas vezes em suas partes integrantes e nos seus projetos básicos e 

termos de referência, necessárias à análise e entendimento da finalidade do objeto contratado, 

configura afronta ao princípio do acesso à informação contido na Lei nº. 12.527/2011.  

Assim sendo, é que: 

 

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal, ouvido o plenário, dispensadas as demais formalidades de praxe, que no uso de 

suas atribuições, se digne a nos informar o que segue: 

                                                        I) Por qual motivo os anexos integrantes do contrato 

assinado entre a Municipalidade e a Empresa Essencial Medicina Integrada deixaram 

de ser disponibilizados no Portal da Transparência Municipal? 

          II) Solicitamos que os mesmos sejam incluídos no Portal 

da Transparência no menor tempo possível. Não somente deste, mas de todos os 

contratos firmados pela municipalidade, que devem estar disponibilizados em tempo 

real.  

          III) Qual o quantitativo de médicos socorristas 

contratados? 

IV) Qual o quantitativo de médicos socorristas que 

compõem a escala de trabalho diária/semanal (número de profissionais por plantão) de 

cada unidade de urgência e emergência para as quais foram contratados? 
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V) A empresa contratada mantém o controle de 

frequência dos médicos socorristas por meio do sistema biométrico (ponto eletrônico)? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 13 de janeiro de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny - PPS 
 

 


