
MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 
ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO N° 4.697, 14 DE AGOSTO DE 2019. 

DISPÕE SOBRE A INTERVENÇÃO, NA MODALIDADE DE REQUISIÇÃO, NA 

INSTITUIÇÃO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE DOIS 

CÓRREGOS E HOSPITAL POR ELA MANTIDO, VISANDO À MANUTENÇÃO DA 

ASSISTÊNCIA MED I CO-HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DE DOIS CÓRREGOS 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

RUY DIOMEDES FAVARO, Prefeito do 

Município de Dois Córregos, Estado de 

São Paulo, usando de suas 

atribuições legais, etc... 

Considerando que a Santa Casa de Misericórdia de 
Dois Córregos, hospital mantido pela Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Dois Córregos é o único que há no município; 

Considerando que a Irmandade da "Santa Casa de 
Misericórdia de Dois Córregos enfrenta crise* financeira, 

mesmo com a administração municipal atual tendo aumentado os 

repasses a título de subvenção de R$ 2,7 milhões para R$ 3,6 

milhões anuais a título de subvenção, além de realizar aporte 

financeiro extraordinário, superior a R$ 660 mil, este 

decorrente da desapropriação do prédio do Velório Comunitário, 

o que compromete o funcionamento do hospital; 

Considerando que no dia 23 de abril do ano em curso 

foi protocolado na Prefeitura ofício subscrito Provedor da 

Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos, dando 

conta dessa grave situação financeira e que, mesmo com a venda 

do Velório, a situação de crise permanecia; 

Considerando que no mesmo ofício o Chefe do Poder 
Executivo de Dois Córregos foi comunicado que assembléia 

Irmãos que integram a Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Dois Córregos decidiu rescindir, no prazo 

legal de 120 (cento e vinte) dias, os Termos de Ajustes 

formulados com o Município para manutenção do Pronto 

Socorro, da Maternidade e Hospital; 
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Considerando que referido ofício ainda comunicou 
que, na mesma assembléia, os Irmãos que formam na Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos houveram por bem 
autorizar o Conselho Fiscal a tomar as medidas necessárias 
para "viabilizar a extinção e dissolução do Hospital"; 

Considerando que nesse prazo de até 120 dias o Poder 
Executivo determinou a realização de avaliação das condições 

da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos 

e do Hospital, especialmente na parte financeira, como 

forma de apurar a real situação de momento; 

Considerando que aludido relatório, apesar das 
dificuldades encontradas no fornecimento de documentos e até 

mesmo do não repasse de informações suficientes, apontou 

que a Santa Casa realmente enfrenta déficit; 

Considerando que o mesmo relatório também apontou a 
existência, em tese, de possibilidade de adoção de medidas 

gerenciais que possam tornar o Hospital mais  

rentável e viável; 

^ 

Considerando que o Controle Interno* do Município já 
havia detectado inconsistência na utilização de recursos 

repassados pela Prefeitura à Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Dois Córregos, de forma que, ainda que 

temporariamente, estes eram utilizados para quitação de 

despesas diversas daquelas estabelecidas no ajuste, 

matéria, inclusive, objeto de censura pelo Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo; 

Considerando a impossibilidade do Município ficar 
atendendo, sistematicamente, pedidos de aumento no valor dos 

repasses financeiros, apenas sob o argumento de que a 

Instituição precisa de mais recursos para continuar 

operando; 

Considerando que é de responsabilidade do 

Município manter o serviço de Pronto Atendimento e/ou Pronto 

Socorro, serviço que em Dois Córregos funciona em espaço no 

interior do prédio da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de Dois Córregos, mediante ajuste entre as partes; 
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Considerando a impossibilidade de, em 120 dias, a 
Prefeitura montar instalações próprias para funcionamento de 

Serviço de Pronto Atendimento e/ou de Pronto Socorro; 

Considerando que o encerramento anunciado das 
atividades do Hospital trará prejuízo irreparável à 
população; 

Considerando que o fechamento do Hospital não pode 
ser admitido, seja pelo prejuízo que causará à população, 

como, também, por tornar ociosa a excelente estrutura física 
de propriedade da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Dois Córregos e dos equipamentos que o hospital possui; 

Considerando que o fechamento da Santa Casa 

também interferirá negativamente na vida de todas as 

pessoas e famílias dos colaboradores que trabalham no 

Hospital, com a conseqüente perda de emprego; 

Considerando que pela estrutura que possui, o 
estudo feito pela Prefeitura denota 'que em se implantando 

diferenciada metodologia de gestão, mostra-se possível 

tornar a Santa Casa viável; 

» 

Considerando que há procedimento em curso junto ao 
Ministério Público Federal, de número 

1.34.022.000060/2019-59, no qual, inclusive, o Município está 

sendo cobrado acerca de que providências adotará "para a 

apuração da correta aplicação dos recursos públicos 

repassados", bem como sobre "as providências legais que 

adotará para a continuidade do serviço público"; 

Considerando que o instituto de direito público da 
Intervenção, na modalidade da requisição, é o meio adequado 

para que o Poder Executivo Municipal possa, no momento, 

garantir a manutenção do adequado funcionamento das 

instalações do Hospital da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Dois Córregos; 

Considerando que por meio da Intervenção será 

possível ao Poder Público Municipal fazer funcionar a 

unidade com os recursos humanos e materiais de que dispõe, 

Tiediante o uso dos equipamentos,- móveis e instalações 

pertencentes à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Dois 

Córregos; 
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Considerando que é dever do Poder Executivo 

Municipal, neste caso, zelar pelos direitos inalienáveis à 

saúde e à vida das pessoas, atendendo os interesses 

supremos da população, bem ainda a garantia e a preservação 

destes direitos, sob perigo iminente, atendendo o disposto no 

artigo 5°, Inciso XXV, da Constituição Federal; 

Considerando que a Constituição Federal, em seu 
artigo 23, Inciso II, determina que é de competência comum da 

União, dos Estados-Membros, do Distrito Federal e dos 

Municípios, cuidar da saúde e assistência pública; 

Considerando que o artigo 143 da Lei Orgânica do 
Município de Dois Córregos determina que a saúde é direito de 
todos e dever do Poder Público; 

Considerando que o artigo 146 e seu inciso I da Lei 
Orgânica do Município de Dois Córregos expressam que entre as 

competências da saúde no âmbito municipal está o comando do 

SUS; 

Considerando o disposto no artigo 219, parágrafo 
únic®, itens l, 2 e 4 da Constituição do Estado de São Paulo, 

que dão conta que a saúde é direito de todos e dever do Estado, 

bem como que o Poder Público Estadual e o Poder Público 

Municipal garantirão o " acesso" universal e igualitário às 

ações e ao serviço de saúde,* em todos os níveis e o atendimento 

integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e 

recuperação de sua saúde; 

Considerando o preconizado pela Constituição 

Federal, sobretudo quanto as responsabilidades impostas aos 

Municípios pelos artigos 23, II, primeira parte, e artigo 196, 

bem ainda o disposto nas Leis Federais 8080/90, 8142/90 e 

Decreto 7508/2011; 

Considerando a responsabilidade do Município 

frente à descentralização instituída pelo SUS Sistema Único 

de Saúde, para o atendimento médico-hospitalar da população em 

geral; 

Considerando que o Hospital da Irmandade Santa Casa 
de Misericórdia de Dois Córregos é a única unidade hospitalar 

que funciona no Município, sendo responsável pelo atendimento 

dos usuários do SUS; 

Considerando a necessidade de se garantir esse 

atendimento de forma ética, eficaz, com humanização e 

qualidade e, principalmente, de forma ininterrupta; 
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Considerando que ao Município compete a 

organização, a direção e a gestão das ações e serviços de saúde 

executado pelo SUS em seu âmbito territorial, bem como à 

direção municipal deste ente compete controlar e fiscalizar 

os procedimentos dos serviços privados de saúde na sua esfera 

de atuação; 

Considerando a necessidade de se garantir o pleno 
funcionamento da unidade hospitalar, dos serviços 

médico-hospitalares e condições adequadas de trabalho para os 

profissionais envolvidos, a fim de que a Santa Casa de 

Misericórdia de Dois Córregos possa atender às necessidades 

dos pacientes com princípios e parâmetros legalmente 

definidos; 

Considerando a essencialidade da prestação do 

serviço de assistência à saúde e que sua paralisação coloca em 

risco grave e em perigo a vida da população atendida pela 

Santa Casa de Dois Córregos em caso de paralisação das 

atividades; 

Considerando que as verbas públicas destinadas à 
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos estão 

sendo repassadas com regularidade; 

Considerando também a existência de 

jurisprudência no TJSP a escorar o presente ato 

administrativo de Intervenção - verbis: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERVENÇÃO MUNICIPAL EM 

HOSPITAL PARTICULAR Possibilidade Instituto sufragado 

pela Constituição Federal, em seu art. 5°, inc. XXV Garantia 

da continuidade da prestação do serviço de saúde • Incidência 

do disposto nos arts. 196 e 198, inc. II, da CF/1988 

Atribuições do Município, entre outras, de controlar e 

fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde, 

bem como de requisitar bens e serviços, tanto de pessoas 

naturais, quanto de jurídicas, para atendimento de 

necessidades coletivas, urgentes e transitórias, 

decorrentes de situações de perigo iminente Inteligência dos 

arts. 15, inc. XIII, e 18, inc. XI, da Lei n° 8.080/1990 

Perseguição de cunho político não evidenciada 

Presunção de legitimidade do ato administrativo não 

ilidida "Decisum" recorrido que não padece de teratologia ou 

ilegalidade • Recurso não provido, com determinação (TJSP - 
Agravo de Instrumento n° 2177180-47.2015.8.26.0000 - 8

a
 Câm. 

de Dir. Públ. - Rei. Dês. Manoel Ribeiro - J. 18.05.2016).. 
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Como, também, decisão da Corte Suprema - verbis: 

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REQUISIÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA POR DECRETO MUNICIPAL. 

ALEGADA SITUAÇÃO DE CAOS ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DO 

REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA 

SEGUIMENTO. [...] Apreciada a matéria trazida na espécie, 

DECIDO. 3. Razão juridica não assiste à Recorrente. 4. Consta 

no acórdão recorrido: "Na verdade, os motivos da requisição 

estão atrelados à peculiaridade do caso, em que é notória 

a crise administrativa, circunstância que evidentemente 

acaba por reduzir as atividades desenvolvidas, culminando 

quase que na paralisação completa da Santa Casa de Campo 

Grande. A toda evidência, a continuidade da requisição além 

de sanar problemas internos do hospital que enfrenta crises 

financeiras que acabam refletindo graves prejuizos à saúde 

pública, também propicia o estabelecimento de uma nova 

estrutura funcional a garantir a continuidade e a qualidade dos 

serviços com conseqüente manutenção dos mesmos. Inobstante 

isso, ainda há que observar, que a prorrogação do decreto de 

impugnação possibilita o equilíbrio das contas da Santa Casa 

de Campo Grande, visando, tão somente, impedir o risco de ser 

desestruturada. [...] --Ora, o ato não trata-se de forma alguma 

de liberalidade do Administrador, digo, privativo à sua 

conveniência, entretanto, a urgência reveste-se na situação 

caótica enfrentada pelo hospital, sendo notória pela 

sociedade. Também não depende de intervenção do Poder 

Judiciário para sua execução, podendo submeter-se a um crivo 

judicial somente a respeito da legalidade do ato. [...] Como 

se vê, caberá ao apelado valorar a situação de perigo público 

iminente, sendo notória neste caso tal característica, já que 

como é sabido a Santa Casa de Campo Grande encontrasse em estado 

caótico, diante das reiteradas paralisações e necessidade de 

interferência das Secretarias Estadual e Municipal de 

Saúde, Ministério da Saúde e Ministérios Públicos Estadual e 

Federal e do Trabalho na administração do hospital. Mister 

consignar, ainda, suficientes para o Município de Campo Grande 

retirar a Santa Casa do caos instalado e do permanente perigo 

público iminente de colapso de paralisação mantido pelo 

Poder Público, sendo oportuna a requisição de bens e serviços 

com intuito de reordenação e reorganização da saúde pública" 

(grifos nossos). Portanto, o Tribunal de origem decidiu à luz 

dos fatos apresentados, os quais teriam mostrado situação 

peculiar capaz de  
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justificar a requisição dos bens e serviços da Recorrente. 

Desse modo, a modificação do julgado demandaria o reexame do 

conjunto probatório analisado, inviável em recurso 

extraordinário. [...] Não há, pois, o que prover quanto às 

alegações da Recorrente. 6. Pelo exposto, nego seguimento ao 

recurso extraordinário (art. 557, caput, do Código de 

Processo Civil e art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo 

Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 

2012. Ministra CÁRMEN LÚCIA (REsp n° 629.862 -DF). 

Considerando, por derradeiro, que tal conjuntura 
impõe ao Poder Executivo Municipal a adoção de medidas 

urgentes e especiais necessárias ao equacionamento imediato do 

impasse, de modo evitar situação de caos no atendimento 

médico-hospitalar no município; 

E tudo mais considerando. 

DECRETA: 

Artigo 1° - Fica decretada, pelo Poder Público 
Municipal de Dois Córregos, com suporte nos fundamentos 

insertos nos considerandos encimados,' a imediata 

intervenção no hospital e Irmandade da Sa*nta Casa de 

Misericórdia de Dois Córregos, instituição inscrita no CNPJ n° 

47.573.589/000-80, declarada de Utilidade Pública pelas leis 

Federal n° 441/61, Estadual n° 35.526/59 e Municipal n° 

876/74, pessoa jurídica de direito privado, organizada sob a 

forma de associação de fins não econômicos, beneficentes 

e filantrópicos, com sede na Rua Dr. Joaquim Roberto de 

Carvalho Pinto n° 896, neste Município, através da Requisição 

dos equipamentos, móveis e instalações pertencentes à 

Instituição de Saúde, como também de todos os seus ativos, além 

dos serviços prestados pelo seu corpo clínico e empregados, 

de forma a assegurar o pleno atendimento médico-hospitalar 

à população. 

§ 1° - O prazo da intervenção, na modalidade 

requisição, será de 180(cento e oitenta) dias, prazo que 

poderá ser prorrogado por quantas vezes e pelo tempo 

necessário à plena adequação da Santa Casa de Misericórdia 

de Dois Córregos às possibilidades de eficaz atendimento à 

população, bem como às normas e princípios aplicáveis à 

espécie, nos níveis federal, estadual e municipal, relativos 

à saúde.  
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§ 2° - A intervenção ora decretada destina-se a 

oferecer à população o imediato e adequado serviço 
médico-hospitalar nas instalações da Santa Casa de 
Misericórdia de Dois Córregos, bem ainda a manutenção dos 
serviços de Pronto Atendimento e/ou Pronto Socorro, 
serviços essenciais necessários ao atendimento à gestão 
plena da saúde no Município, do Convênio SUS, de acordo com a 

disponibilidade financeira da Administração Pública 
Municipal e das verbas que vierem a ser repassadas pelo Estado 

e União. 

Decreto; 

Artigo 2° - Ficam nomeados, por meio do presente 

INTERVENTOR: 

ELAINE SCARPIM NAIS, brasileira, casada, Enfermeira e 

Diretora de Saúde do Município, portadora do RG n° 

41.518.919-2-SSP/SP e CPF/MF n° 310.359.518-27, residente e 

domiciliada à Rua Ferroviária, n° 11, Vila Coradi, nesta 

cidade de Dois Córregos • SP; 

GESTOR FINANCEIRO: 

ARIANE RENATA PAULUCCI FERREIRA, brasileira, casada, MBA em 
Finanças Empresariais e Bancos e Assessora de Governo do 

Município, portadora do RG n° 34.195.421-6-SSP/SP e CPF/MF n° 

322.092.188-45, residente e domiciliada à Rua João 

Lunardeli, n° 240, Parque Aparício de Barros Fagundes, nesta 

cidade de Dois Córregos SP. 

§ 1° - No exercício de suas atribuições, caberá ao 

Interventor da Santa Casa de Misericórdia de Dois Córregos: 

I - Praticar todos e quaisquer atos inerentes à 

administração do hospital; 

I - representar a mantenedora, Irmandade da Santa 

Casa de Misericórdia de Dois Córregos, administrativa e 

judicialmente, a partir da publicação do presente Decreto, 

cabendo a tomada de decisões gerenciais visando à 

excelência na gestão do hospital, em especial objetivando à 

melhoria no atendimento dos pacientes do SUS e o integral 

cumprimento das suas obrigações legais e contratuais, assim 

como de suas finalidades estatutárias e precípuas; 
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II -  requisitar,  contratar  e  conveniar  com 
serviços indispensáveis e/ou necessários ao cumprimento de 
sua missão junto aos órgãos públicos municipais,  como, 
ainda,  com repartições de outras esferas de governo e 
particulares; 

III - gerenciar toda a administração de pessoal 

necessária ao bom andamento dos serviços do Hospital; 
 

IV - inventariar todo o patrimônio de bens móveis 
pertencente à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Dois Córregos; 

V - verificar e adotar as medidas  de  ordem 

técnica, administrativa, jurídica, financeira, assim como 

as   eventualmente   não   especificadas   neste   Decreto, 

necessárias ao pleno e hígido funcionamento da Santa Casa 

de Misericórdia de Dois Córregos; 

§ 2° - No exercício de suas atribuições, caberá ao 

Gestor Financeiro da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia 

de Dois Córregos: 

I - gerir os recursos destinados 'à Instituição, 

podendo, para tanto, manter e movimentar conta» bancárias e 

realizar outras  operações  que  se  façam necessárias  em 

operações financeiras, em conjunto com o Interventor; 

II - providenciar pormenorizado levantamento da 

situação econômico-financeira da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Dois Córregos,  referente ao momento da 

presente intervenção, inclusive, se necessário, promovendo 

medidas  para  tomada  de  contas  especial,  na  forma  da 

legislação vigente; 

Artigo 3° - Requisitados os bens e serviços 

referidos no artigo 1° deste Decreto, qualquer ato 

praticado pela Diretoria da Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de Dois Córregos que venha a contrariar o 

presente Decreto será nulo de pleno direito; 

Artigo 4° - O Interventor da Irmandade da Santa Casa 

de Misericórdia de Dois Córregos deverá remeter ao Executivo 

Municipal relatórios circunstanciados, bem como informar ao 

Conselho Municipal de Saúde de Dois Córregos sobre as situações 

e elementos detectados. 
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Parágrafo único - O Interventor ora nomeado 

poderá requisitar, se necessário, força policial para 

garantir a segurança pública no momento ou após a ocupação 

administrativa, bem como fica autorizado a contratar 

segurança privada, para garantir a segurança interna das 

instalações durante a vigência da presente intervenção; 

Artigo 5° - O Interventor deverá, até 15 (quinze) dias 
antes de finalizar o prazo da intervenção prevista no § 1° do 

artigo 1° deste Decreto, remeter ao Poder Executivo de Dois 

Córregos documento justificando a necessidade da continuidade 

ou não da intervenção. 

Artigo 6° - Os atos de gestão necessários à 

intervenção serão formalizados mediante Ata lavrada pelo 

Interventor e pela Gestora Financeira. 

Artigo 7° - As despesas decorrentes da execução 
deste Decreto correrão por conta de verbas próprias do 

orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

Artigo 8° - Este Decreto entrará em vigor na data 
de sua publicação, produzindo efeitos, porém, a partir de 

15 de agosto de 2019, revogadas as disposições em 

contrário. * 

Departamento Administrativo do Município de Dois 

Córregos, aos quatorze dias do mês de agosto de dois mil e 

dezenove. 

 

RUY DIOMEDES FAVARO 

- Prefeito Municipal – 

 

 

Registrada e afixada na forma de costume. 

Data supra. 

 

ALESSANDRA CAROLINA PESCIO FURLANETO 

- Chefe de Gabinete - 
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