NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Fundação de Assistência Social de Anápolis – Santa Casa de Misericórdia
de Anápolis, vem através desta, esclarecer sobre a visita do Excelentíssimo Ministro da
Saúde Gilberto Ochhi e do Ministro das Cidades Alexandre Baldy, na instituição no
último dia 19 de dezembro.

1. A visita dos Ministros à Santa Casa reafirma o trabalho da equipe da instituição,
e seu bom relacionamento com o Ministro da Cidades Alexandre Baldy, que os
acompanhou por diversas vezes ao Ministério da Saúde, pleiteando projetos e
recursos para a instituição, dentre eles os dois anunciados no dia 19 de
dezembro;

2. Foi assinada portaria que Habilita 25 leitos de Internação de Cuidados
Prolongados, para a Santa Casa de Anápolis, em sua extensão, a Unidade de
Saúde Nossa Senhora do Carmo. A portaria prevê um recurso de R$
1.783.937,50 (um milhão setecentos e oitenta e três mil novecentos e trinta e
sete reais e cinquenta centavos) anuais, ou seja R$ 148.661,56 (cento e quarenta
e oito mil seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) mensais,
para o custeio destes novos leitos;

3. Foi assinado Termo de Compromisso de Convênio a ser firmado entre a
Instituição e o Ministério da Saúde, no valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e
quinhentos mil reais), para a aquisição de um novo equipamento de ressonância
magnética;

4. Esclarecemos que ainda não foi realizado repasse destes recursos à instituição,
uma vez que o mesmo ocorrerá somente após a tramitação de todos os
embaraços burocráticos junto aos órgãos competentes;

5. Esclarecemos que a abertura dos 25 leitos de cuidados prolongados, da extensão
Unidade de Saúde Nossa Senhora do Carmo, está condicionada a ajuda

financeira Municipal e/ou Estadual, uma vez que o recurso anunciado não é
suficiente para o funcionamento dos referidos leitos, devido aos valores de
recursos humanos, insumos e demais despesas que orbitam o seu
funcionamento;

6. Por fim, esclarecemos que não houve disponibilização de nenhum outro recurso,
para auxiliar no custeio da instituição e/ou sua recuperação financeira, já que os
recursos disponibilizados são para investimento, no caso da Ressonância
Magnética, ou estão condicionados a abertura de novos serviços, no caso dos 25
leitos de Cuidados Prolongados;

Anápolis, 21 de dezembro de 2018.
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