
Municip ode Tupancireta 
Poder Executivo Municipal 

Procu adorio Juridic° 

DECRETO N°. 5086 
DE 02 DE DEZEMBRO DE 2016. 

Declara Estado de Calamidade 
PUblica no Setor Hospitalar do 
Sistema Unico de SaUde no 
Municipio 	de 	Tupancireta, 
requisita os bens, equipamentos, 
servigos, funcionarios, corpo 
clinico, move's, utensilios, ativos, 
contratos, convonios, contas, 
titulos e denials consectirios 
pertencentes ao Hospital de 
Caridade Brasilina Terra, nomeia 
comissao gestora e da outras 
providencias. 

0 Prefeito de Tupancireta, Estado do Rio Grande do Sul, no use de suas 
atribuigoes legais vigentes e de acordo corn a Lei Organica Municipal, e 

CONSIDERANDO a decisao da atual administragao do HCBT em conceder 
aviso previa para todos  os seus funcionarios, impedindo o pleno funcionamento da 
instituicao e ainda, a possibilidade real de fechamento, situacao que coloca em risco 
o Sistema Unico de Sande e toda a comunidade de Tupancireta e regiao — 
ocasionado o caos — os hospitais da regiao nao terao condiceies para suprir a 
demanda — risco aos direitos fundamentais — vida, sande, dignidade humana. 

CONSIDERANDO que a (mica  maquina de oxigenio esta corn o seu 
funcionamento comprometido por falta de manutencao e que a empresa locadora 
da mesma pode retirar a qualquer momento sob a justificativa da falta de 
pagamento — mais de 10 meses, valor estimado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais). 

CONSIDERANDO a existencia de uma divida de aproximadamente R$ 
180.000,00 (cento e oitenta mil reais) corn a empresa de energia eletrica (processo 
autuado sob o nOmero 076/1.09.0000746-3) — nao foi realizado o pagamento de 
nenhuma das parcelas vincendas. 

CONSIDERANDO que os fornecedores nao estao recebendo pelos 
medicamentos que foram entregues — varios titulos protestados — ocasionando a 
falta de medicamentos essenciais para o atendimento basica — e dificultando o 
credito para novas aquisicOes. 
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CONSIDERANDO que Foram distribuidos varios processos judiciais de 
cobranca de valores — desde o fornecimento de alimentos ate divides no valor de 
R$ 199.670,94 (cento e noventa e nove mile seiscentos e setenta reais e noventa e 
quatro centavos) corn o FGTS (processo n.° 076/1.14.0000811-6). 

CONSIDERANDO que os funcionarios nao estao recebendo os salarios 
em dia e foram surpreendidos pela decisao — sendo que je solicitaram urn ato 
administrativo por parte do poder executivo municipal. 

CONSIDERANDO que a atual administracao do Hospital de Caridade 
Brasilina Terra nao este conseguindo obter as CertidOes para manter as 

• contratualizagees e convenios, conforme determina o artigo § 3.° do artigo 195 da 
Constituicao Federal — deixou de receber emendas parlamentares no valor de R$ 
100.000,00 (cern mil reais). 

CONSIDERANDO que existe nas Fontes de Direito do atual paradigma de 
Estado Democratic° previsao legal (exame de legalidade)1  para a realizacao de 
atos administrativos necessarios na preservacao do direito a vida em situayoes de 
calamidade pOblica e/ou iminente perigo pUblico (instituto da requisicao 
administrative): 

A Constituip5o Federal preve: 

Art. 5°  Todos s5o iguais perante a lei, sem distinc,Aa de qualquer natureza. 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade 
do direito a vida, a liberdade, a igualdade, a seguranca e a propriedade, nos termos 
seguintes: 

XXV - NO CASO DE IMINENTE PERIGO POBLICO, A AUTORIDADE 
COMPETENTE PODERA USAR DE PROPRIEDADE PARTICULAR, assegurada 
ao proprietario indenizabaa ulterior, se houver clan° 

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANCA. NEQUISICAO  PELO PREFEITO 
MUNICIPAL DE AGUDO, DOS BENS, SERVICOS, SERVIDORES, CORPO CLINIC°, MOVEIS, UTENSILIOS E ATIVOS 
AFETOS A AssociAgAo HOSPITAL AGUDO, EM RAZAO DA DECLARAGAO DE ESTADO DE CALAMIDADE POBLICA 
NO SETOR HOSPITALAR DE SAUDE DO MUNICIPIO. NULIDADE DA SENTENGA AFASTADA. ANALISE DA 
LEGALIDADE DO DECRETO N° 035/2006. ARTIGO 5°, INCISO XXV, DA CONSTITUICAO DA REPUBLICA E ARTIGO 15. 
INCISO XIII, DA LEI N° 8.080/90. AUSE,NCIA DE VIOLACAO A DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. 
PRELIMINAR REJEITADA, APELACAO C1VEL DESPROVIDA. UNANIME. (Apelactio Civel N° 70016615171, Terceira 
Camara Clvel, Tribunal de Justice do RS, Relator: Mario Crespo Brum, Julgado em 26/10/2006). Grifou-se 

Ementa: DIREITO 	PUBLICO 	NAO 	ESPECIFICADO. REQUISICAO ADMINISTRATIVA 	(CF, 	ART. 	57 
XXV). HOSPITAL SAO PAULO LTDA DE LAGOA VERMELHAREQUISIQA0 DE BENS E SERVIQOS EM NOME DA 
SAUDE POBLICAIDM 3.870/04). ROMPIMENTO DE CONVENIO COM 0 MUNICIPIO. ATENDIMENTO PELO SUS. 
AQA0 DECLARATORIA DE NULIDADE. TUTELA ANTECIPADA SUSPFNSAO DO ATO. INDFFERIMENTO. DECISAO 
QUE SE RECOMENDA MANTIDA.  AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento N° 70009525619, Terceira Camara 
Civet Tribunal de Justice do RS, Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos. Julgado em 21/10/2004). Grifou-se 
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0 artigo 1.228, paragrato 3° do COdigo Civil a neste sentido 

Art. 1.228. 0 proprietario tem a faculdade de user. gozar e &spar da coma, e 
direito de reave-la do poder de quern quer que injustamente a possua ou detenha. 

§ 3o 0 PROPRIETARIO PODE SER PRIVADO DA COISA, nos casos de 
desapropriab5o, per necessidade ou utilidade pablica ou interesse social BEM 
COMO NO DE REQUISICAO EM CASO DE PERIGO POBLICO IMINENTE. 

No ambito da promobao, protebao e recuperabao da sande, a Lei Federal 8D80/93 
indica expressamente: 

Art. 15. A Uni5o, os Estados, a Distrito Federal e os Municipios exercerao, em seu 
Ambito administrativo, as sequintes atriquicnes: • XIII - PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES COLETIVAS, URGENTES E 
TRANSITORIAS, DECORRENTES DE SITUACOES DE PERIGO IMINENTE, DE 
CALAMIDADE POBLICA ou de irrupbao de epidemias, a autoridade competente da 
Were administrative correspondente PODERA REQUISITAR bens e servibos. tante 
de pessoas naturals como de juridicas. sendo-lhes assegurada justa inderuzabao; 

CONSIDERANDO que pode o Municipio requisitar bens e/ou servicos para 
atender situacao de perigo iminente e/ou calamidade publica que comprometa a 
promocao, a protecao ou a recuperagao da sande pOblica (Lei 8080/90); 

CONSIDERANDO que a sale 6 direito fundamental e de segunda 
dimensao do Estado Democratic° de Direito2  (principio da dignidade da pessoa 
humana), sendo uma obrigacao do Estado garantir mediante noes adrninistrativas 
a reducao dos riscos de doencas e de enfermidades, inclusive corn disponibilizacao 
de tratamento digno, garantias constitucionais previstas nos artigos 196 da CF/883  e 

• 241 da Constituicao Estadual4; 

CONSIDERANDO que a sande 6 urn direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condicties indispensaveis ao seu pleno exercicio (art. 
2.° da Lei 8080/90); 

2 CF/88 - Art. 6° Sao chreitos socials a educagao, nabile a alimentapao. o trabalho, a moradia, o lazer, a seguranoa. a 
previdencia social, a protegao a matermdade e a infancia, a assistencia aos desamparados, na forma desta Consfituicao 

3 CF/88 - Art. 196 A sande 6 direito do {odes e dever do Estado, garantido mediante politicas socials e economicas que 
visem a reducao do risco de doenca e de outros agravos e ao acesso universal e igualitano as noes e serviyos para sus 
promocao. protegao e recuperapao 

4 Constituicao do Estado do RS - Art 241 A amide 9  direito de todos e dever do Estado e do Municipio, atraves de sus 
promocas protecao a recuperazao. 
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CONSIDERANDO que as serviaos pUblicos de saude e os servicos 
privados. contratados ou conveniados integram e complements&  o Sistema 
Unice de Saude — SUS, sendo desenvolvidos pelas diretrizes previstas no artigo 
198 da Constituicao Federal e artigo 7.° da Lei 8.080/90; 

CONSIDERANDO que a Constituicao Federal de 1998 tern como principio a 
garantia do acesso digno, universal e igualitario as acees e services na area da 
saude, tante pOblica e coma particular; 

CONSIDERANDO que a Constituicao Federal de 1998, em seu artigo 197, 
dispee que as acties e services de saude sao de "relevancia ptiblica"'; 

CONSIDERANDO que o Hospital de Caridade Brasilina Terra é o Onico 
estabelecimento  de internagao clinica deste Municipio, e que realiza o atendimento 
hospitalar pelo SUS, rnediante contratualizacao corn o Estado; 

CONSIDERANDO que o Municipio possui convenio corn o Hospital visando 
a prestagao de atendimento medico e ambulatorial a comunidade em horarios 
noturnos, aos sabados, domingos e feriados na modalidade de olantio de 
uroencia  

CONSIDERANDO que o atendimento medico é indispensavel a 
manutencao da saude pUblica e a interrupcao no atendimento, podera causar 
prejuizos irreparaveis aos municipes, inclusive em situacries de maior 
complexidade, nao haveria local adequado para estabilizar os pacientes (primeiro 
atendimento), sendo impossivel, em tempo habil, o deslocamento para cidades corn 
estrutura maior; 

CONSIDERANDO que a administrador pOblico foi legitimado pelo sufragio 
universal para atuar, entre outras situacaes, pelo perfeito e digno atendimento da 
saude da populapao; 

5 Lei 8080/90 - Art. 4° 0 conjunto de agoes e seri/loos de saude, prestados por Orgacs e rnstituiqOes pdblicas federais 
estaduais e municipals. da Administrayao direta e indireta e des fundaybes mantidas pelo Poder Public°, constitui o Sistema 
Unica de SaLide (SUS) 

§ 1° Estao incluidas no disposto nests artigo as institulgOes pOblicas federais, estaduais e municipals de controle de 
quandade, pesquisa e producao de insurnos, medicamentos, inclusive de sangue a hemodenvados, e de equipamentos para 
saude 

§ 2° A iniciativa privada podera participar do Sistema Umco de Saude (SUS) em clothier comolementar. 

6 CF/88 - sao de relev4ncia ',Oka as noes a servicos de saude  cabendo ao Poder Ptiblico dispor. nos termos da 
sobre sua regulamentacao, fiscalizacao a controle, devendo sua execucao ser fade diretamente ou atraves de terceiros e. 
tambern, por pessoa fisica ou juriclica de direito privado. 
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CONSIDERANDO as deficiencies das agees e servigos prestados pelo 
Hospital de Caridade Brasilina Terra e a evidente situagao de calamidade pUblica no 
atendimento da saude pUblica, corn prejuizos ao atendimento hospitalar, 
perfectibilizando o grave risco da preservageo da vide humana; 

CONSIDERANDO que a presente situagao tern gerado prejuizo ao digno 
acesso ao atendimento da populace° na area de saude, destacado cirurgias de 
pequena e media complexidade, inclusive patios normals e/ou cesareas, 
estabilizagao de urgencia (incluindo pequenas intervengOes, que caso nao tratadas 
adequadamente, podem se agravar), e ainda, corn a iminente necessidade de urn 

• 
incontavel numero de transportes de pacientes para hospitais de outros municipios, 
sem tempo habil, e sem a garantia de leitos e atendimentos adequados (onerando o 
Municipio); 

CONSIDERANDO que a situagao chegou a limite maxim° de tolerancia por 
parte da comunidade de Tupancireta, que através de suas representagdes, solicita 
providencias urgentes por parte da Administragao Municipal, buscando solucionar 
os problemas de forma plena e efetiva; 

CONSIDERANDO a relevancia de todos os pedidos de providencias que 
chegaram ao Poder Executivo Municipal, postulando uma solugao para o grave 
impasse da saude pUblica; 

CONSIDERANDO a necessidade de promover urn debate sobre a 
necessidade da reforma do Estatuto da Instituigao, a urn de atender as exigencies 
legais vigentes, preservando os ideals democraticos, de transparencia e 
credibilidade e de fortalecimento, renovando as formas de participagao comunitaria, 

• primando na prudencia e reticle° das agOes; 

CONSIDERANDO que acima dos interesses de pessoas e grupos 
particulares e politicos, existem direitos sociais inalienaveis, neste rol que nao 
taxativo, encontramos o direito digno a saude das pessoas e o interesse de toda 
uma coletividade na preservagao desses direitos, sob perigo iminente, nos termos 
do artigo 5.0, XXV da Constituigeo Federal; 

CONSIDERANDO que o Institute de Direito Public° na modalidade de 
REQUISICAO, é o meio adequado para o Poder Executivo Municipal atenda 
situacao de perigo iminente (calamidade publica) que comprometa: a protegee, e a 
recuperagao da saude pOblica, garantindo a necessaria manutengao do 
funcionamento das instalagties do Hospital de Caridade Brasilina Terra, fazendo-as 
corn recursos humanos e materials de que dispoe, mediante o use dos 
equipamentos, moveis e instalagees pertencentes a instituigao de saude; 
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CONSIDERANDO que tal contexto Woo de caos social impee ao Poder 
Executivo Municipal (merit° administrativo) a utilizaoao de medidas urgentes e 
especiais conferidas pela Constituioao Federal de 1988 e Lei Federal 8.080/90 e 
demais Fontes do Direito; 

DECRETA: 

Art. 1°- Fica declarado Estado de Calamidade POblica no setor Hospitalar do 
Sistema Unico de Satide do Municipio de Tupancireta, Estado do Rio Grande do 
Sul. 

• Art. 2°- Enquanto perdurar o Estado de Calamidade Pablica referido no artigo 1.0, 
ficam requisitados nos termos do inciso XXV do artigo 5.° da Constituicao Federal 
de 1998 c/c o inciso XIII do artigo.15.° da Lei Federal n.° 8.080/90 e artigo 1228, 
paragrafo terceiro do Cddigo Civil, pelo Municipio de Tupancireta, os bens, servicos, 
servidores, corpo clinico, mOveis, utensilios e ativos, sejam eles quais forem, que 
sejam afetos ao Hospital de Caridade Brasilina Terra CNPJ n.° 98.314.099/0001-09 
ou outro utilizado pela associacao mantenedora, inclusive a ufilizagao do prOprio 
CNPJ. 

Paragrafo unico: A requisicao pelo Poder Executivo Municipal tern por objetivo 
garantir a continuidade da prestagao dos servicos hospitalares, bem como a 
recuperacao econ6mica financeira da instituicao, mediante a implantagao de urn 
novo modelo de gestao — corn major transparoncia. 

Art. 3°- As diretorias administrativas e Conselho Deliberativo do Hospital de 

• 
Caridade Brasilina Terra, a partir da publicagao deste Decreto, ficam desabilitadas 
de suas gestoes (mas nao de eventuais responsabilidades, casos comprovadas), 
passando a referida gestao para a responsabilidade do Municipio de Tupancireta, 
sob a coordenacao do Prefeito, corn auxilio da Comissao de Gestao, nomeada e 
composta por no minimo: 

a) Gestor Presidente (01); 

b) Gestores Membros (05): 

b.1) Representante da Secretaria Municipal de Sakle; 
b.2) Representante do Conselho Municipal de Saride; 
b.3) Representante da Sociedade Civil; 
bA) Representante da Classe Modica; 
b.5) Representante dos FuncionArios; 
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§ 1.° — 0 Gestor Presidente tera plenos poderes de direcao, administracao e 
representagao judicial e extrajudicial da entidade requisitada, podendo, inclusive, 
abrir e movimentar contas bancarias e convocar os Associados Mantenedores da 
entidade para Assembleias Extraordinarias. 

§ 2.° — 0 Gestor Presidente fica subordinado as determinacoes do Prefeito, o qual, 
pode inclusive substituir a qualquer tempo aquele ou qualquer outro dos membros 
do Conselho Gestor. 

• 
§ 3.° — Aos Gestores Membros, incumbe auxiliar o Gestor Presidente em suas 
atividades, bem como fiscalizar os atos deste, comunicando qualquer irregularidade 
ao Prefeito. 

§ 4.° — A contar do afastamento das diretorias referidas no artigo 3.°, qualquer ato 
praticado por estas e que contrariem o presente decreto, sera tido como nulo de 
pleno direito, sujeitando as devidas medidas administrativas e judiciais para 
responsabilizacao civel e criminal. 

Paragrafo Unico — 0 Gestor Presidente, para o bom e fiel desempenho de suas 
fungOes, podera requisitar forga policial para garantir a seguranga da populacao e 
das instalacdes do Hospital de Caridade Brasilina Terra, no momento ou apos a 
ocupacao administrativa, durante a vigencia do presente decreto. 

• 
Art. 5°- Durante o periodo que perdurar o Estado de Calamidade, o Gestor 
Presidente, com a aprovagao do Prefeito e dos Gestores Membros, podera 
promover a aquisicao de bens, dispensa e contratacao de pessoal, em carater 
excepcional, e tudo que for necessario corn vistas a suprir as necessidades do 
Hospital de Caridade Brasilina Terra, observadas as disposigOes legais e 
pertinentes. 

Paragrafo Unico- Caso haja necessidade, o Gestor Presidente podera tambem 
requisitar outros servicos de sande (pUblicos e privados) disponiveis, corn vistas ao 
restabelecimento da normalidade dos atendimentos. 

Art. 6°- Para fins do disposto no artigo 2.°, o Gestor Presidente, corn anuOncia do 
Prefeito e dos Gestores Membros, fica autorizado a promover compras de 
equipamentos, medicamentos, insumos e suprimentos e reformas estruturais, 
observadas as disposigoes legais pertinentes, nao podendo, no entanto, alienar 
bens da Entidade requisitada. 
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Paragrafo unico — Podera, ainda, contratar auditorias especializadas em gestao 
hospitalar, sistemas de controle e tecnologia e consultoria de gestao, para o born e 
fel desempenho das atividades administrativas do requisitado. 

Art. 7°- Este Decreto vigorara pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogado em caso de necessidade, enquanto perdurar a situagao de calamidade 
pUblica. 

Art. 8°- Durante a situagao de calamidade o Gestor Presidente e os Gestores 
Membros farao o invented° dos bens e levantamento financeiro e contabil do 
Hospital de Caridade Brasilina Terra, sendo que apresentarao mensalmente 
relatorios circunstanciados ao Prefeito, Presidente da Camara de Vereadores e 
Ministerio Public°, para publicidade e cumprimento das finalidades legais. 

Paragrafo tinico — 0 relatOrio do inventario de bens e levantamento financeiro e 
contabil do Hospital de Caridade Brasilina Terra devera ser disponibilizado para a 
comunidade pelos meios possiveis e disponiveis. 

Art. 9°- 0 Secretario Municipal de SaOde e o Secretario Municipal de Planejamento 
fica autorizado a apresentarem projetos e solicitarem apoio financeiro dos Governos 
do Estado e Federal, bem como poderao baixar instrugOes complementares a 
execugao deste Decreto, este ultimo, corn autorizagao do Prefeito. 

Art. 10°- As despesas decorrentes deste Decreto correrao a conta das dotagOes 
orgamentarias pr6prias e do Fundo Municipal de Sa0de, inclusive as que forem 
autorizadas pelo Poder Legislativo Municipal. 

Art. 11°- 0 Gestor Presidente e os Gestores Membros deverao elaborar urn piano 
de trabalho no prazo maxima de 30 (trinta) dias da publicagao deste edital (em caso 
de justificative podera ser prorrogado este prazo por mais 30 dias), corn metas a 
serem atingidas para o primeiro, segundo e terceiro quadrimestre, este piano 
devera ser disponibilizado ao Prefeito, Presidente da Camara de Vereadores e 
Ministerio Public°, e corn ample divulgagao para a comunidade. 

Art. 12° — A prestagao de contas devera ser realizada mensalmente pelo Gestor 
Presidente e os Gestores Membros. 

Art. 13° - Este Decreto entre ern vigor na data de sua publicagao. 
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Certifico que este Decreto foi publicado no 
atria da Prefeitura Municipal, de 02 de 

dezembro de 2016. 

Upancirett 	 

  

  

Dalmas 
no Municipal-  da Administragao. 
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GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETA, aos 02 (dois) dias do mes de dezembro de 
2016. 

- 
Carlos Augusto Brum de Souza 

Prefeito 

Registre-se e publique-se no atrio da 
Prefeitura Municipal. 
Tupancireti, 02 de dezembro de 2016. 

esavgnl Imas-  

Secretan Municipal da Administraugo. 
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