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nobre Vereador FERNANDO ALVES 1 'BOA DIN1 e aprovado por esse-Xp" 

Legislativo, no qual solicita informações sobre pagamento da Clínica Convenia ars 

que atende a exigência judicial Processo n° 0011758-62.20118.26.0602 (Sra. 

Eleudes), informamos a Vossa Excelência, com os esclarecimentos da SES — 

Secretaria da Saúde, e da SEF — Secretaria da Fazenda, que: 

1. Realmente existe um débito com Clinica Santa Rosália 

por serviços prestados relativos aos serviços de abrigo e abrigamento da Sra. 

Eleudes Leite de Souza. Houve um contrato emergencial firmado com a clinica 

em questão e a partir do seu vencimento, em fevereiro/14, não houve 

possibilidade de remuneração do contrato. O processo para indenização dos 

serviços prestados foi encaminhado pela ultima vez no inicio de junho de 2014 à 

SEI, para a manifestação quanto à solicitação de pagamento de multa por atraso e 

remuneração dos serviços por indenização, até o momento, não obtivemos retorno 

para dar prosseguimento à indenização. 

Ressaltamos que estamos adotando diversas medidas com 

objetivo de contratar clinica/s para atendimento não apenas a Sra. Eleudes, mas 

aos outros idosos que tiveram mandados judiciais emitidos para a prestação do 

atendimento em questão. 

2. Até maio de 2014 o valor era de R$ 19.600,00, no 

entanto, pleito de pagamento de multa de 1% ao mês foi apresentado pela clinica. 

Essa solicitação, assim tomo Os demais tramites para a indenização dos serviços 

do período , está em avaliação jurídica. Salienta-se que a idosa permanece 

internada, e um período ainda maior deverá ser remunerado por indenização. 
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