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ATA DE REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA 
DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DE ALAGOAS 
(CREMAL), REALIZADA em 25/07/2016. 

 
Ao vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às 

dezenove horas e dez minutos, em sua sede à rua Sargento Aldo Almeida, nº 90, 

bairro do Pinheiro, em Maceió, Alagoas, na sala Nise da Silveira, fizeram-se 

presentes os seguintes conselheiros diretores assim relacionados: Fernando 

Pedrosa (presidente), Alfredo Aurélio (corregedor), Irapuan Barros (2º secretário), 

Benício Bulhões (1º secretário), além do Assessor Jurídico do CREMAL, o Dr. Yves 

Maia e os médicos representantes da Organizaçao Social gestora do Hospital da 

cidade de Santana do Ipanema. Após, tomou a palavra o conselheiro Fernando 

Pedrosa, presidente, que apresentou a pauta da presente reunião de diretoria. Após, 

tomou a palavra o conselheiro Fernando Pedrosa, que apresentou a problemática da 

crise enfrentada pelo Hospital Regional Clodolfo Rodrigues, localizado em Santana 

do Ipanema. A unidade pode demitir 600 funcionários com o fim do contrato da 

Organização Social (OS) responsável pela administração, já a partir do dia 1º de 

agosto de 2016.  O contrato com o Instituto Pernambucano de Assistência Social 

(IPAS), responsável pela gestão da unidade, se encerra no final deste mês e não 

haverá previsão de prorrogação, conforme decretos municipais, o que levaria a um 

corte de 600 funcionários, gerando sérios problemas para a população que busca 

atendimento no local. Após, tomou a palavra os médicos representantes do Instituto 

Pernambucano de Assistência e Saúde (IPAS), Organização Social atual gestora do 

Hospital Regional Clodolfo Rodrigues de Melo na cidade de Santana do Ipanema, 

que detalharam o enfrentamento entre IPAS e gestao municipal, que emitiu Decreto 

Municipal de nº 15/2016, que determinou a desqualificação da entidade no âmbito 

do município, determinando também que o IPAS deverá permanecer no exercício de 

suas funções somente até o dia 31 de julho de 2016, data final do contrato firmado. 

Destacou que os trabalhadores são contratados via regime CLT e que eles já estão 

cumprindo o aviso prévio, como prevê a lei. Desta forma, a partir do dia 01 de agosto 
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de 2016, o Hospital não terá funcionários para trabalhar no hospital. Os 

representates dos médicos que trabalham no Hospital Clodolfo Rodrigues 

solicitaram ao CREMAL ingressar com Ação Civil Pública, devido interesse de 

proteção da população. Informaram ainda que o Ministério Público Estadual (MPE) 

ajuizou, no dia 22/07/2016, uma ação civil pública conta a Prefeitura de Santana do 

Ipanema obrigando o município a iniciar de imediato o processo de licitação para 

contratação de pessoa jurídica para administrar o hospital. Informaram que o 

promotor Hamilton Carneiro está aguardando decisão do juiz da Comarca de 

Palmeira dos Índios sobre o caso. Destacou que o MPE determinou que o processo 

de licitação deve durar 120 dias, e neste período caberia ao município realizar a 

administração ou recorrer a um contrato de emergência. O impasse é que até o 

momento o município ainda não realizou o processo, afirmando que encaminhou à 

Câmara Municipal um projeto de lei estabelecendo prazo para a contratação da OS, 

mas com a aproximação do fim do contrato, a situação dos trabalhadores da 

unidade fica cada vez mais complicada. Citou ainda uma decisão monocrática do 

conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas (TCE), Cícero Amélio, que 

suspendeu a validade do Decreto Municipal do prefeito de Santana do Ipanema, 

Mário Silva, no qual desqualificava o IPAS, declarando-o como entidade inidônea. O 

ato do TCE-AL também determinou que o gestor público sertanejo se abstenha de 

realizar contratação direta (sem licitação ou seleção pública) de entidade para gerir a 

unidade de saúde. Após, tomou a palavra o conselheiro presidente do CREMAL, 

Fernando Pedrosa, citou que na data de hoje, 25/07/2016, o governador Renan Filho 

fez pronunciamento na imprensa e garantiu que caso seja necessário, o Estado está 

preparado para assumir a gestão do Hospital. Tomou a palavra o assessor jurídico 

do CREMAL, o Dr. Yves Maia, que esclareceu as nuances jurídicas que permeiam 

essa batalha local entre O.S. e prefeitura municipal, destacando um leque de 

possibilidades que podem ser tomadas nessa situação: ações populares; Mandando 

de Segurança; Ação civil comum como pedido de tutela provisória. Citou que há 

ainda a possibilidade de ingresso de pedido de Impeachment contra o Prefeito 

Municipal, em virtude da atual situação, por improbidade administrativa. Destacou 
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também a possibilidade de acionar a OAB para também atuar no caso. O Assistente 

Jurídico do CREMAL solicitou aos representantes municipais que enviem cópia das 

ações propostas, para posterior anállise do CREMAL, com fito de ser requerido o 

pedido de deslocamento de competência para justiça federal, no caso de o CREMAL 

ingressar como terceiro interessado (litisconsorte ou amicus curiae), em virtude do 

interesse social diante da situaçao de grave e iminente risco à saúde pública. Após o 

término dessas discussões, o conselheiro presidente, Fernando Pedrosa, declarou 

encerrada esta reunião de diretoria e para constar, eu, Irapuan Medeiros Barros 

Junior, 2º Secretário, lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada e pelo 

Presidente, após julgá-la de conforme. 

 

 

Consº Fernando de Araújo Pedrosa 
Presidente CREMAL 

 
 

Consº Irapuan Medeiros Barros Junior 
2º Secretário do CREMAL 


