
                   
  

 

NOTA PÚBLICA A SOCIEDADE JUAZEIRENSE 

 

Pautados no compromisso e na defesa da saúde pública, e o respeito à população juazeirense, 

os partidos PTC, DC, PSB, PSD, PT, e CIDADANIA da cidade de Juazeiro do Norte, vêm 

através desta Nota Pública REPUDIAR as ações da Gestão Municipal na condução e aplicação 

dos recursos voltados para os investimentos na saúde pública do município, principalmente no 

atual quadro de pandemia causado pelo Coronavírus, que tem provocado um aumento 

significativo e preocupante na curva de contágio, e consequentemente uma elevação dos 

óbitos provocados pela Covid-19. A falta de transparência na aplicação desses recursos e a 

duvidosa eficácia quanto ao direcionamento dos mesmos, é só mais um agravante nesse 

preocupante cenário. 

Ao observarmos que em pouco mais de três anos e meio, a Gestão Municipal já desembolso 

algo em torno de R$ 98.001.091,60, ou seja, quase cem milhões de reais – Portal da 

Transparência/TCE – só para as administrações da UPA do Limoeiro e do Hospital e 

Maternidade São Lucas, causa-nos muita estranheza, pois o que se escuta pelas ruas da 

cidade, é que os serviços oferecidos por essas unidades, não apresentam melhorias, nem 

condições de atendimento satisfatório, pelo contrário, são longas filas, deterioração e 

precariedade no atendimento; mesmo com todo o compromisso e empenho dos profissionais 

de saúde e colaboradores, que diuturnamente tentam superar as dificuldades para levar um 

atendimento mais humanizado à população. Nesse aspecto, é importante lembrarmos, que 

esses profissionais também são vitimas dessa má gestão na saúde municipal, pois enfrentam 

constantes atrasos de salários, que chegam a perdurar por até três meses, e sofrem com as 

condições precárias de trabalho, o que tem provocado inúmeras greves e paralisações no 

setor.      

Observando rapidamente o quadro a baixo, podemos ver com clareza a destinação dos 

recursos para empresas/entidades que prestam serviços nessas unidades.  

PRESTADORA DE SERVIÇO ANO VALOR GLOBAL 

ACENI 2020 R$     9.594.617,49 

IMEGI 2019 R$    29.407.744,97 

IMEGI 2018 R$    30.224.086,12 

Fundação Leandro Bezerra  2018 R$      1.360.535,00 

IMEGI 2017 R$    26.594.548.17 

Fundação Leandro Bezerra 2017 R$         819.560,00 

TOTAL  R$    98.001.091,60 
 

 



                   
 

Preocupados com a situação, ressaltamos que é imperativo o acompanhamento dos órgãos de 

controle e fiscalização, como o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal 

de Contas do Estado e a Câmara de Vereadores, na aplicação desses recursos em montantes 

tão elevados e significativos, sem que se observe a contraprestação de um serviço à altura. Tal 

situação suscita dúvidas quanto à capacidade contratual dessas empresas/entidades, e ao 

mesmo tempo se os preceitos da legalidade e da transparência estão sendo observados em 

tais contratos.   

Nesse mesmo quadro, insere-se a preocupação como os elevados valores apresentados em 

licitações para aquisição dos mais variados serviços e equipamentos, como grades protetoras, 

banheiros químicos e outras estruturas, que chegam a montantes que somam mais de 5 

milhões de reais, só com essas locações; que em tese estará na programação de combate ao 

Coronavírus e a Covid-19.    

Nesse contexto, a população juazerense ainda sofre com o fechamento do SANDU e do 

Hospital Infantil Maria Amélia, importantes equipamento que poderiam estar auxiliando nesse 

momento difícil pelo qual passa a saúde pública. Se por um lado esses equipamentos foram 

abandonados e fechados pela atual Gestão Municipal, por outro, a mesma tenta colocar em 

funcionamento a UPA da Lagoa Seca – reformada as pressas – e designada para receber os 

pacientes da Covid-19, sem que essa apresente estrutura e condições para atender os casos 

de gravidade provocados pelo Coronavírus.   

Por fim, não podemos admitir que o município que recebeu tantos aportes e repasses 

financeiros, não preste um serviço de melhor qualidade na área de saúde, ou deixe faltar, por 

exemplo, testes rápidos para Covid-19, como estar acontecendo com frequência nas Unidades 

Sentinela, o que tem deixado dezenas de pessoas esperando em filas quilométricas e expostas 

ao sol. Esse é um desrespeito com a população que não podemos em nenhuma hipótese 

aceitar.  

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2020.  
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