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AMESADIREToRA DA cÂNran,q DE !'EREADoREs DE pRESIDENTE

BERNARDES _ MG
.IJERIMENTO 

APELENARIO POR
ROVADO

REQtmRTMENTO N. 014/2021 rJ

Socretár
Objeto: Iúbrnnções sobre o fimcicrnamento do Hospital Santo Antônio no finmrcrprc dc

Presidente Bemardes - MG

Os vcrcadores M árrio de Souza e Helder Sabino \{digal, auparado pelo

Inciso II Ar1- 136 c 149 e seguintcs do Reginrnto Intcmo da Cânrara Mwricipal dc

Vereadorcs dc Presidentc Bemardes - MG c de acordo com o Irrciso KX do ArÍ. 35 da ki
Organica deste Murb{oio, REQUER ao chcfe do Poder Execúivo Municpal atravós da

Coordenadora do Hospital Santo Antônio, a Sra. Débora Moura \tdigal as inforrações

sobrc o flrnci<rnarrrnto do Hospital santo Artônio no nunicípio de Prcsidcntc Benrardes -
MG, para tanto peço que seja esclarecirlo os seguintes pontos;

o Quem é a responsável tecnba da paÍe de enfenrngenr;

. Se esú sendo realiztlos exanps laboratoúis no Hospital;

r Quarúos pacÊntes ôram inlemados no Hospital do nÉs de janeiro até a presente data;

. Lbta dos nomcs dos pacientes que foram intemados do rrÉs de janeiro ate a presente data;

r Esüí sendo feito procedirrento de raio-X no HMSA;

o Disponibilizagão do Ahaná da Vrgil,ância Saniúú Estaduat

o Qrnl nÉdfuo responsávcl pela dtctoria clí,rica do Hospital;

Fundame ntação - Jus tilicativa-Motivo:

Currpre destacar que tais questionamentos têm o caáter apenas flscalizatório. a

firn de que seja cwrprida as fonrnHades dos atendinrntos hospiralares no rnunic{oio, isto ó,

a fiscalização por paÍe desta casa legishtiva nada nrais é que o dever desta casa pala com a

popuhção bemardense.

Conforrrp princbio da publicilade (artigo 37, capú, CF), todos os atos da

adminisaaçào públicas serão públicos, no entanto tais atos devem respeitar o direito à

intimidade e à üda priv'ada (artigo 5', inciso X, cF) e as sinrações hgais de sigilo (artigo 5.,
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irpbo )OOilII, CF). Por isso, inftrrnanns que a lista contendo os noÍEs das pessoas

intemadas será pÍotegida por sigilo, não sendo diwlgada a terceíos, sendo arquivada o

referido docurnento nesta casa lcgislatva, respcitando assim o preceito f,nrdanrntal irnvador

prorovido pela Lei Geral de Proteçào de Dados Pessoais - LGPD.

Atcnciosanrnte.

Presidente Bemardcs - MG. 28 dc abril dc 2021 .
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Ofício n". 16 /HMSA/ 2021

Presidentc Bernarde s-MG, l0 de maio de 202 I

Ao Excelentissimo Senhor

Santiago Soares Fernandes

Presidente da Câmara Municipal de Presidente Bernardes-MG

Presidente Bernardes-MG

Ref. Resposta ao Requerimento n".14/2O21

Senhor Presidentc,

Com meus cumprimentos, venho encaminhar por intermêdio de Vossa

Excelência, resposta as indagaçôcs apresentadas no Requerimento dc n". 01+/2021,
de autoria dos vereadores Mii,rcio de Souza e Elder Sabino Vidigal, afavés do envio

a cssa Casa do Relatório Técnico elaborado pela Coordenação do Hospital
Municipal Santo Antônio.

Sem mais para o m()mcnto, subscrevo-me,

Atenciosamente, PRO,I]DCOLOc
hot O §Ob no
E

ra idigal
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Coordenadora do Hospital Municipal Santo Ántônio
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Relatório Técnico

O Hospital Municipal Santo Antônio-HMSA, integra a Rede de Urgência
e emergência do Sistema Unico de Saúde-SUS, e no período de janeiro à maio
de 2021 registrou 29 internações em leitos clínicos.

A instituição encontra-se sob a Direção Técnica Médica do Dr. José Vitor
Vieira Cunha, inscrito com o CRM n"82617 e a Responsabilidade Técnica pelas
Atividades de Enfermagem sob os cuidados da Enfermeira Ediane Assis de
Oliveira, inscrita com o COREN-MG n"296872.

Em relação ao laboratório de Analises Clínicas do HMSA, ressalta-se
que este permanece de forma ininterrupta com a realizaçâo de exames
laboratoriais para os pacientes internos, Íicando as coletas ambulatoriais para o
período de segunda-feira à sexta-feira no horário de 07:00 As 08:30h, com
exceção para as demandas em caráter urgência.

Acatando as orientações da RESOLUÇÃO-nOC N" 330, de 20 de
dezembro de 20í9, da Organização Mundial de Saúde-OMS, a sala de Raio-X
encontra-se em processo de adequação, pois passou por uma reÍorma e no
momento aguarda-se a visita técnica para avaliação e liberação do serviço.
Vale destacar a aprovação do processo licitatório de contratação do medico
Radiologista.

lnforma-se ainda que a referida instituição foi inspecionada pelo Núcleo
de Vigilância Sanitária-URS-UBA, no dia 04 de março de 2021, e conforme o
relatório técnico de inspeção realizou-se as adequações solicitadas pelo
referido órgão e no presente momento aguarda-se novo parecer técnico para a
renova$o do Alvará Sanitário Estadual.

Por derradeiro, no que tange a lista contendo os nomes dos pacientes
que foram internados no mês de janeiro até a presente data no Hospital
Municipal, em razáo do direito constitucional à intimidade que goza todos os
pacientes desta instituição, nâo nos será possível enviar a essa Edilidade os
nomes de tais pacientes, haja vista que esta coordenaçáo não vislumbra
qualquer finalidade prática entre conhecer os possíveis nomes dos pacientês
internados e a adoçâo de qualquer medida política ou administrativa que
pudesse vir a ser adotada pelo Legislativo.
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Ademais, a própria Lei deAcesso à lnformação- Lei no. 12.52712011, em seu
art.3'l , §1o, inciso l, tratou de resguardar o direito à intimidade em relação aos
dados pessoais, classiÍicando-os como de acesso restrito.

Presidente Bernardes-MG, '10 de maio de 2021

Coordenadora do Hospital Municipal Santo Antônio
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