
Contra a privatização da Saúde

Trabalhador do São José, é hora de se mobilizar!

Ajude a mobilizar

Está tramitando na Câmara de Vereadores 
de Joinville um projeto de lei que autoriza a 
concessão para a iniciativa privada dos 
serviços de diagnóstico de toda rede pública 
de Joinville e da macrorregião nordeste do 
estado. Esse PL (191/2018) cede um espaço 
dentro do Hospital São José para a instalação 
de um Centro de Diagnóstico Integrado 
operado por uma empresa concessionária, 
com um contrato inicial de 10 anos, que pode 
ser prorrogado por mais 10. 

A expressão “diagnóstico” é ampla e gera 
insegurança sobre quais setores serão 
concedidos à iniciativa privada. De acordo com 

o texto do projeto, toda a rede pública de 
saúde municipal pode ser afetada, mas o certo 
é que no primeiro momento os maiores 
prejudicados serão os trabalhadores do São 
José. Os funcionários desse novo Centro não 
serão concursados e não há garantias sobre o 
que acontecerá com os atuais servidores da 
área.

Esse também é um precedente perigoso 
para as outras unidades da Prefeitura, pois em 
nada difere de privatizar postos de saúde, 
escolas e todo o serviço público (a Lei da 
Terceirização sem Limites, aprovada em 2017, 
permite isso).

19 HORAS, NO SINSEJ
ASSEMBLEIA 25/9

estão convocados para uma assembleia dia 25 
de setembro, às 19 horas, no auditório do 
sindicato. 

Se você é representante de local de trabalho 
ou quer ajudar na mobilização da assembleia, 
compareça ao Sinsej, em 19 de setembro, às 
19 horas.

Juntos somos mais fortes!
Leia mais sobre o assunto no site do Sinsej

www.sinsej.org.br

Agora, fica evidente por que há meses os 
diretores do Sinsej têm sido proibidos de entrar 
no Hospital. Também fica claro por que a 
direção do São José tem tentado manter os 
trabalhadores do local com medo, transferindo 
e punindo quem um dia ousou se manifestar. 

Quanto mais baixamos a cabeça, mais 
somos atacados. É chegado o momento dos 
trabalhadores do São José dizerem basta. 
Este projeto ainda pode ser barrado na 
Câmara de Vereadores, por isso, todos os 
servidores de Joinville, de todas as áreas, 

anos

A direção do São José proíbe a entrada dos diretores do Sinsej no hospital. Ajude a conscientizar seus 
colegas sobre o conteúdo do projeto e a mobilizar para a assembleia.

Obs: PASSE ESSE PANFLETO PARA FRENTE 
Atenção:
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 191/2018 
 
 
 

Autoriza o Executivo Municipal a outorgar concessão dos 
serviços de diagnóstico integrado, por meio da implantação do 
Centro de Diagnóstico Integrado. 
 
 
O Prefeito Municipal de Joinville, no exercício de suas atribuições, 

conforme artigos 42 e 68, VI da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara de 
Vereadores de Joinville aprovou e ele sanciona a presente lei ordinária: 

 
 
 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a outorgar concessão dos 
serviços de gestão e operação de diagnóstico integrado à iniciativa privada, por meio da 
implantação do Centro de Diagnóstico Integrado, que deverá instalar-se em local 
disponibilizado pelo Hospital Municipal São José, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 
nº 238 , Centro, Joinville/SC, mediante prévio processo licitatório.  

  
    
Art. 2º A prestação do serviço de diagnóstico integrado atenderá, 

exclusivamente, a demanda advinda dos pacientes internados no Hospital Municipal São 
José, de toda a rede pública de saúde do Município de Joinville e dos municípios da 
Macrorregião Nordeste de Santa Catarina.  

  
    
Art. 3º O concessionário será remunerado mensalmente pelos serviços 

prestados, em valores não superiores aos estabelecidos pela Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e Órteses/Próteses e Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de 
Saúde - SUS, de acordo com os critérios a serem estabelecidos no respectivo Edital de 
Licitação de Concessão de Serviço.  

  
    
Art. 4º As eventuais adequações estruturais e/ou benfeitorias necessárias à 

prestação dos serviços de gestão e operação de diagnóstico integrado serão realizadas 
pelo próprio concessionário, no espaço físico disponibilizado pelo Hospital Municipal 
São José, sem qualquer ônus para a municipalidade, e serão revertidas ao patrimônio 
público no final do contrato.  
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CONTINUAÇÃO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 191/2018 

 Art. 5º A concessionária responde por todos os prejuízos causados ao Poder 
Concedente, aos usuários, funcionários e a terceiros, na execução do serviço concedido.  

  
Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão-de-obra, feitas pela 

concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação 
trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela 
concessionária e o Poder Concedente.  

    
  
Art. 6º A concessão de serviço de que trata esta Lei será licitada na 

modalidade concorrência pública e o critério de julgamento será o de maior desconto em 
relação aos valores estabelecidos pela Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM 
do SUS.  

  
Parágrafo único. A elaboração do respectivo contrato de concessão, bem 

como o processo licitatório, ocorrerão de acordo com as disposições da Lei nº 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995 e da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.  

  
    
Art. 7º A presente concessão terá prazo de duração de 10 (dez) anos, 

prorrogável uma única vez por igual período.  
  
    
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
  
   
  
   
  
Udo Döhler  
  
Prefeito 

 
 

 

Leia o projeto na íntegra:


