
 

NOTA OFICIAL 

Prezados Mondaienses. 

A administração Municipal de Mondaí vem através da presente esclarecer algumas 
afirmações equivocadas que foram proferidas pelo presidente da Associação Hospitalar de 
Mondaí, em programa de rádio, na manhã do dia 26/01/2023. 

O presidente afirmou que assinou o contrato com o município e que iria discutir ele 
judicialmente, porém o mesmo enviou ofício a administração no dia 02 de janeiro 
manifestando que não continuaria prestando serviços após o dia 05 de janeiro, e no dia 10 
em entrevista a uma emissora de Rádio da Região anunciou que não atenderia o município, 
que deveria prestar o serviço via posto de saúde 24 horas por dia. 

Na sequência o Hospital de Mondaí passou a recusar atendimento a pacientes, o que 
levou a administração municipal a contratar o Hospital de Iporã do Oeste para o atendimento 
dos pacientes da atenção básica. 

Vale lembrar que o Hospital de Mondaí possui contrato com o SUS, via governo do 
Estado, e é obrigado a atender todos os casos de Urgência e Emergência, 24 horas por dia, 7 
dias por semana. 

Quanto aos supostos valores que o Hospital teria a receber do município, precisamos 
deixar claro aos funcionários, a diretoria e para a população em geral, que o município não 
possui quaisquer débitos pendentes com a Associação Hospitalar Mondaí referente a anos 
anteriores, sendo que inclusive o município sempre fez o pagamento de forma antecipada. 

De forma equivocada, o presidente relata que o município deve ao hospital dois 
meses de contrato. O município esclarece que não tem nenhuma pendência financeira com 
esta entidade, e que nesses meses citados o Hospital não tinha contrato com o município, 
exatamente pelas negativa do presidente da entidade em assinar o contrato e o município não 
pode fazer um pagamento ilegal, ou seja, sem um contrato firmado para a prestação de um 
serviço. (Cópia do Contrato ao fim da Nota) 

Quando o presidente relata que o município não efetuou correção de valores anuais, 
o município apresenta aqui, a evolução das parcelas mensais: 

Em 2016, R$55.000,00 mensal.  

2017, R$ 78.000,00 mensal 

2018, R$80.000,00 mensal 

2019, R$86.040,00 mensal 

2020, R$92.338,00 mensal 

2021, R$96.511,67 mensal 

2022, R$108.218,53 mensal 

E em 2023, a proposta para repasse foi de R$ 114.322,05 mensal, o que totalizaria 
no ano, o montante de R$ 1.371.864,60 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA E UM 
MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 



 

Desta forma, pode se avaliar a evolução gradativa e anual do repasse. Um total 
equivoco do presidente, quando informa que o município não corrigiu valores. 

 

 

 

No que se refere ao 2022, o plantão médico foi pago todo mês de maneira antecipada, 
ou seja, o mês de dezembro foi pago ainda no início do mês de dezembro, mais precisamente 
no dia 01/12/2022, antes inclusive do hospital prestar o serviço, já estava com o dinheiro na 
conta, portanto, não existe qualquer pendência relativa a plantão o que deixa questões no ar: 
Se o Hospital recebeu os recursos para o pagamento do Plantão do município ainda no início 
de dezembro, porque os funcionários e médicos não receberam seu salário? O que foi feito 
com o dinheiro repassado pelo município que seria para tal pagamento?  

 

 



 

 

Quanto a valores referente a raio X, O município efetuou o pagamento de R$6.430,00 
(seis mil quatrocentos e trinta reais) referente aos Raio X realizados até 21 de dezembro no 
dia 21 de dezembro de 2022. Ainda, os Raio X realizados entre o dia 26 de dezembro e 31 
de dezembro de 2022, totalizou o valor de R$2.049,00 (dois mil e quarenta e nove reais) de 
uma nota emitida em 06 de janeiro de 2023, que foi paga no dia 26/01/2023, dentro do prazo 
legal. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Quanto aos supostos valores não recebidos para o combate à dengue, cumpre 
esclarecer que o mesmo é através do fornecimento de medicamentos, o qual se acordou no 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 006/2022, e que o valor deste termo é de até 
R$47.000,00 em insumos (materiais e medicamentos). O município já repassou o valor de 
R$ 21.875,50(vinte e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos, e os 



 

valores ainda não transferidos ao hospital, totalizam R$ 25.125,00, porém esta transferência 
depende somente do Hospital realizar a solicitação dos itens as empresas vencedoras da 
licitação, ou seja, permanecem a disposição da Associação Hospitalar Mondaí que não 
realizou tais pedidos. 

 

A administração municipal deixa claro que apesar de desde o início ter buscado o 
acerto com a Associação Hospitalar Mondaí, o mesmo não ocorreu única e exclusivamente 
por parte da presidência da entidade. 

Enaltecemos novamente que, durante o horário de expediente do posto de saúde o 
atendimento que não necessita de urgência, será realizado no próprio Posto de Saúde, e fora 
do horário de atendimento normal, junto ao Hospital de Iporã do Oeste. 

Estamos buscando alternativas para que tenhamos o atendimento durante 24 horas 
por dia no Posto de Saude do Município, sem a necessidade de deslocamento a outro 
município. 

Já o paciente que tiver urgência de atendimento, deverá seguir buscando atendimento 
junto ao hospital de Mondaí, sendo que para constatar não se tratar de emergência o mesmo 
deverá ser atendido por médico que avaliará o caso clínico. Em caso de negativa de 
atendimento, sugerimos aos munícipes que façam Boletim de ocorrência relatando o 
ocorrido e entrem em contato pelos fones (49) 98872-3031, (49) 99103-4160 ou (49) 
991167028. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


