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NOTA PÚBLICA 

 

O Sindicato dos Médicos do Estado da Paraíba vem a público esclarecer: 

 

Os médicos representados por este Sindicato, que atuam no Hospital de Trauma de 

João Pessoa eram empregados (contratos CLT) da organização social Instituto Acqua, que 

por sua vez era contratada pelo Governo do Estado da Paraíba, na forma de terceirização 

por gestão pactuada. 

Este contrato entre o Governo do Estado da Paraíba e o Instituto Acqua terminou dia 

27 de dezembro de 2019. Dessa forma nem o Instituto Acqua nem os médicos empregados 

dessa organização social tem qualquer vínculo ou obrigações perante o Hospital de Trauma e 

o Estado da Paraíba. 

Até a presente data, o Governo do Estado da Paraíba não formalizou a contratação 

de médicos para substituir o término dos referidos contratos. 

Entretanto, para que a sociedade paraibana não seja vítima dessa situação, os 

médicos então empregados celetistas que tiveram os contratos encerrados em 27 de 

dezembro de 2019 (atualmente sem qualquer contrato) decidiram em assembleia 

extraordinária, que permanecerão nos seus postos de trabalho até o dia 03 de janeiro de 

2020, para que neste prazo, o Governo do Estado da Paraíba realize os atos administrativos 

necessários para a continuidade do atendimento médico no Hospital de Trauma de João 

Pessoa, inclusive formalizando proposta digna para a classe médica e para que o Ministério 

Público e o Tribunal de Contas realizem a fiscalização da lei e o necessário controle externo. 

Ao mesmo tempo o SIMED-PB manifesta sua preocupação também com a não 

renovação dos contratos dos médicos especialistas da cooperativa Neurovasc 

(neurocirurgiões, cirurgiões torácicos e cirurgiões vasculares) e embora não represente 

diretamente tal classe, solicita ao Governo do Estado a resolução do impasse para que a 

população não tenha prejuízo. 

Por fim, o SIMED-PB demonstra angústia com o não pagamento de parte da 

remuneração dos servidores públicos da saúde que, sem reajustes há anos, certamente 

esperavam tais recursos para as despesas de fim de ano.   
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