Três Corações, 14 de janeiro de 2021
Ao Srº Gestor
Rachid Gadbem Neto
Secretário Municipal de Saúde do Município de Três Corações
Ref.: Resposta ao ofício nº 007/2022/SEMS/PMTC
Conforme esclarecido durante a reunião do dia 07/01/2022, do atual
valor de R$770.000,00/mensal (setecentos e setenta mil reais), R$90.000,00
(noventa mil reais) são utilizados para pagamento dos salários dos
profissionais técnicos empregados do HSS que trabalham no Pronto
Atendimento. Entretanto, cabe esclarecer que o referido valor de R$90.000,00
não é suficiente para pagamento dos profissionais, pois o valor total do salário
desses profissionais é de R$125.484,49 (cento e vinte e cinco mil, quatrocentos
e oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) + tributos R$42.961,62
(quarenta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e sessenta e dois
centavos), totalizando R$168.446,11 / MÊS (cento e sessenta e oito mil,
quatrocentos e quarenta e seis reais e onze centavos), conforme relatório
anexo.
Desse modo, pleiteamos que no valor total do novo Contrato Aditivo
Provisório, seja acrescido o referido valor R$78.446,11 (diferença do salário
dos empregados do Pronto Atendimento custos direto e indireto).
Outro valor que deve ser acrescido no atual contrato temporário é
referente ao custo dos honorários médicos de ficha verde e atendimento
pediátrico noturno (plantão 12 h/dia por 31 dias mês, no valor de R$1.400,00
durante a semana e R$1.600,00 final de semana), sendo o custo de cada um
de R$45.200,00 (quarenta e cinco mil e duzentos reais), totalizando desse
modo o valor de R$90.400,00 (noventa mil e quatrocentos reais)

No mesmo sentido dos itens anteriores, também deve ser acrescido no
valor do atual contrato temporários os custos total referentes aos funcionários
que em 2021 foram cedidos pela Prefeitura Municipal ao HSS e retirados em
31/12/2022, restando ajustado que os mesmos seriam contratados diretamente
pelo Hospital e custeados no presente contrato, tendo como custo total o valor
de R$35.243,10 (trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e três reais e dez
centavos).
Somados esses valores chega-se ao subtotal de R$974.089,21
(novecentos e setenta e quatro mil, oitenta e nove reais e vinte e um centavos),
valor que corrigido pelo índice inflacionário IPCA/IBGE cumulado do ano de
2021 ao percentual de 10,06%, obtém-se o valor total de R$1.072.082,58 (um
milhão, setenta e dois mil, oitenta e dois reais e cinquenta e oito
centavos), valor total e final do presente termo contratual ou aditivo.
Certo de sua compreensão e agradecendo antecipadamente sua
colaboração, renovamos votos de estima e consideração.
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Vanderlei Toledo
Diretor Presidente FHSS

