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C t l S i l

1. Introdução 
 

O Estado de São Paulo foi pioneiro entre os Estados na contratação de entidades para 
o gerenciamento de serviços públicos de saúde. Hoje, passados 20 anos, esse modelo já está 
presente em todo o país, em governos de diferentes partidos, com orçamentos crescentes - 
somente no Estado de São Paulo, as Organizações Sociais de Saúde - OSSs receberam mais de 
R$ 50 bilhões dos cofres públicos nos últimos cinco anos, considerando governo estadual e 
prefeituras. 

 
Apesar de ter proporcionado uma rápida expansão da rede de atendimento, a 

experiência apresentou lacunas que permitiram graves irregularidades, como desvio de recursos 
públicos, casos de favorecimento e precarização dos serviços oferecidos aos usuários do Sistema 
Único de Saúde - SUS, entre outras. 

 
Muitos desses casos foram alvos de operações e inquéritos do Ministério Público nos 

últimos anos, alguns deles com prisões. Em outra frente, o Tribunal de Contas do Estado - TCE tem 
julgado irregulares muitos desses contratos, com recomendações e punições administrativas aos 
agentes responsáveis. 

 
Nos últimos quatro meses, a Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações 

Sociais da Saúde se debruçou sobre o tema com a proposta de aprofundar esse trabalho e 
apresentar, de maneira inédita no Estado de São Paulo, uma visão mais global sobre a atuação das 
OSSs, apurando irregularidades e discutindo possíveis mudanças na legislação. Essas são duas 
das atribuições da Assembleia Legislativa: fiscalizar os gastos públicos e propor leis que tenham 
como objetivo final o bem comum. Trata-se, portanto, de um imperativo. 

 
Em função da amplitude de seu objeto e do tempo escasso para a conclusão de seus 

trabalhos, a CPI foi dividida em cinco sub-relatorias, cada uma delas com um foco específico, como 
se verá a seguir: hospitais estaduais, Ambulatórios Médicos de Especialidades- AMEs, serviços de 
apoio (centros de reabilitação e laboratórios), contratos da capital e contratos dos demais 
municípios do Estado.  

 
Que os resultados deste trabalho sejam o ponto de partida para um processo de 

aprimoramento do modelo, tornando mais rigorosos e transparentes esses contratos, com maior 
controle social. De fato, a gestão da saúde por Organizações Sociais tem pontos positivos, mas 
precisa de um novo marco regulatório, a fim de inibir desvios e assegurar maior eficiência e eficácia 
aos serviços oferecidos à população. É fundamental que o poder público tenha critérios mais claros 
para operar esse modelo e seja capaz - em conjunto com a sociedade, a imprensa e os órgãos de 
controle - de fiscalizar, controlar e avaliar a atuação das entidades, respeitando o dinheiro público. 

 
 
 

2. Da Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Sociais da Saúde 
 

a. Requerimento de Constituição 

presente em todo o país em go ernos de diferentes partidos com orçamentos crescentes

 
b. Ato de Criação e Instalação 
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c. Composição 

 
A Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Sociais da Saúde é composta 

por 9 (nove) membros efetivos, e igual número de membros suplentes, nomeados pelo Ato do 
Presidente n.º 17, de 2018, e suas alterações posteriores, a saber: 

 
EFETIVOS SUPLENTES 

Deputado Barros Munhoz – PSB Deputado Caio França - PSB              
Deputado Cássio Navarro – PSDB Deputado Carlão Pignatari - PSDB        
Deputado Carlos Neder – PT Deputado José Américo - PT      
Deputado Cezinha de Madureira - PSD Deputado Coronel Camilo – PSD 
Deputado Edmir Chedid – DEM   Deputado Rogério Nogueira – DEM 
Deputado Jorge Caruso – MDB Deputado Itamar Borges – MDB 
Deputado Marco Vinholi – PSDB Deputado Hélio Nishimoto – PSDB 
Deputado Roberto de Moraes – PPS Deputado Davi Zaia – PPS 

Deputado Wellington Moura – PRB Deputado Milton Vieira – PRB 
 

 
d. Plano de Trabalho 

 
O Plano de Trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações Sociais 

da Saúde foi discutido e aprovado na 1ª Reunião Ordinária da CPI, realizada em 10 de abril de 
2018, às 15 horas, no Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa de São Paulo, nos seguintes 
termos: 

 
“PLANO DE TRABALHO 
Trata-se de Comissão Parlamentar de Inquérito proposta pelo Requerimento n.º 2928, 
de 2017, publicado em 20/12/2017, criada pelo Ato do Presidente n.º 2, de 06/02/2018, 
publicado em 07/02/2018, e constituída pelo Ato do Presidente n.º 17, de 21/03/2018, 
publicado em 22/03/2018, nos termos do artigo 34 e seguintes do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, composta por 9 (nove) Deputados, 
com a finalidade de, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde – OSs, 
pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 
I - Introdução 
O instituto das organizações sociais foi inserido no Brasil pela Lei Federal n.º 9.637, de 
1998, convertida da Medida Provisória  n.º 1.648-7, editada naquele mesmo ano. 
Nos termos da mencionada lei, o Poder Executivo poderá qualificar como organizações 
sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sociais 
sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à 
proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos 
legais. 
Este instrumento permite a transferência para estas entidades de certas atividades que 
vêm sendo exercidas pelo Poder Público, sem necessidade de concessão ou 
permissão, de modo a estabelecer uma parceria com o terceiro setor, para prestação 
de serviços públicos com maior eficiência. 
Assim, a partir daquele marco legal, entidades que já existiam buscaram se enquadrar 
para receberem o título de organização social, enquanto outras foram criadas para este 
fim específico. 
Os requisitos básicos para a qualificação como organização social são: a) não ter 
finalidade lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das suas próprias atividades; b) proibição de 
distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese; c) 
finalidade social em qualquer das áreas previstas na lei; d) possuir órgãos diretivos 
colegiados, com a participação de representantes do Poder Público e da comunidade; 
e) publicidade de seus atos; f) submissão ao controle do Tribunal de Contas dos 
recursos oficiais recebidos; g) celebração de um contrato de gestão com o Poder 
Público, para a formação da parceria e a fixação das metas a serem atingidas e o 
controle dos resultados. 
Submetendo-se a essas exigências e obtendo a qualificação de organização social, a 
entidade estará apta para celebrar parcerias com o Poder Público e contar com 
recursos orçamentários e outros bens públicos necessários ao cumprimento do 
contrato de gestão. 
O Estado de São Paulo editou a Lei Complementar n.º 846, de 4 de junho de 1998 e foi 
pioneiro entre os Estados em implantar gestão da saúde via organizações sociais. 
A legislação estadual estabeleceu que o Poder Executivo poderá qualificar como 
organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam dirigidas à saúde, à cultura, ao esporte, ao atendimento ou promoção 
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 dos direitos das pessoas com deficiência, ao atendimento ou promoção dos direitos de 
crianças e adolescentes, à proteção e conservação do meio ambiente e à promoção de 
investimentos, de competitividade e de desenvolvimento, atendidos os requisitos 
previstos nesta lei complementar. 
Previu ainda que as pessoas jurídicas de direito privado qualificadas como 
organizações sociais serão submetidas ao controle externo da Assembleia Legislativa, 
que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, ficando o controle 
interno a cargo do Poder Executivo. 
No tocante aos requisitos para alcançar a qualificação de organização social na área 
da saúde, a legislação estadual repetiu a lei federal, porém, exigindo que as entidades 
comprovem possuir serviços próprios de assistência à saúde há mais de 5 (cinco) 
anos. 
Ocorre que, embora as alterações posteriores da legislação e os órgãos de controle 
externo venham reforçando a importância dos mecanismos de transparência e 
controle, que permitam um acompanhamento e fiscalização mais eficientes da 
execução e do atendimento dos objetivos e metas estabelecidos nos contratos de 
gestão firmados entre o poder público e as organizações sociais, no campo das 
prestações de serviços de saúde, infelizmente, vem crescendo os casos de denúncias 
de fraude em licitações, desperdício ou desvio de recursos públicos, má gestão, 
prestação de serviços em desconformidade com os quantitativos contratuais, serviços 
de má qualidade, entre outras irregularidades. 
O Ministério Público do Estado de São Paulo tem atuado em alguns casos de forma 
pontual e o Tribunal de Contas de Estado de São Paulo também tem atuado, seja na 
análise dos contratos firmados e nas fiscalizações dirigidas, seja de forma mais difusa, 
como fez em 2010, quando realizou estudos comparativos entre o gerenciamento da 
administração direta de hospitais estaduais paulistas e aqueles feitos pelas 
organizações sociais. 
Diante destes fatos, foi instituída a Comissão Parlamentar de Inquérito das 
Organizações Sociais da Saúde para, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, apurar 
denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde – OSs, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo, tendo por 
objetivo não só apurar os fatos concretos que lhe forem relatados, na persecução dos 
fins próprios de uma comissão parlamentar de inquérito, mas também, para contribuir 
na busca de soluções dos problemas identificados durante seus trabalhos, de modo a 
afastar qualquer possibilidade de ilegalidade futura nos contratos de gestão e garantir 
maior qualidade e eficiência nos serviços de saúde no Estado de São Paulo.  
II – Método de Trabalho 
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito primará pela observância às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pautando-se sempre em provas que 
sustentem as suas conclusões. 
No propósito de garantir a máxima efetividade dos trabalhos que serão desenvolvidos 
num esforço conjunto de todos os seus integrantes para consecução de seus objetivos, 
a Comissão Parlamentar de Inquérito desenvolverá as seguintes atividades: 

 Deliberar sobre requerimentos correlatos ao objeto investigado; 
 Realizar audiências para oitiva das partes envolvidas e representantes das 

organizações sociais de saúde citadas em denúncias;  
 Realizar audiências para oitiva de testemunhas, servidores, autoridades e 

representantes do Poder Público, órgãos de acompanhamento e controle, sindicatos e 
conselhos profissionais da área de saúde, órgãos colegiados de representação, órgãos 
de defesa do consumidor, mídia, imprensa e outros grupos de interesse que possam 
contribuir com informações acerca do objeto investigado; 

organizações sociais serão submetidas ao controle externo da Assembleia Legislativa

 Realizar audiências com convidados e especialistas que possam contribuir para 
instrução dos trabalhos; 

 Promover debates e reuniões públicas para tratar da matéria; 
 Realizar levantamentos e estudos sobre a legislação e normas correlatas ao 

assunto e promover reuniões de trabalho ou painéis técnicos, aprofundar a 
compreensão sobre o objeto da investigação e propor medidas para aprimorar as 
normas vigentes; 

 Realizar diligências de averiguação pertinentes à matéria; 
 Realizar reuniões administrativas, com a finalidade de avaliar o desenvolvimento 

dos trabalhos, a fim de assegurar a qualidade do relatório a ser produzido; 
 Outras providências pertinentes deliberadas pela Comissão. 

Em observância a legalidade e transparência dos trabalhos desenvolvidos pela CPI, os 
requerimentos deverão ser apresentados por escrito e protocolizados na secretaria da 
Comissão, a tempo de serem incluídos como item na pauta publicada nos termos 
regimentais. 
 A CPI convidará o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Tribunal de Contas 
do Município de São Paulo e o Ministério Público Estadual para acompanharem suas 
atividades, contribuindo com as informações que guardem respeito com o objeto de 
investigação. 
O presidente da CPI terá a prerrogativa de requerer, de ofício, informações e 
documentos relativos aos contratos firmados entre administrações públicas Estadual e 
municipal e organizações sociais, objeto da investigação, podendo para tanto oficiar ao 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ao Ministério Público do Estado de São 
Paulo, a Procuradoria do Estado, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 
autoridades da polícia civil ou militar, bem como a quaisquer outros órgãos públicos 
estaduais ou municipais competentes para prestar informações sobre a matéria em 
pauta. 
Para consecução de seus trabalhos, a CPI solicitará apoio da Procuradoria da 
Assembleia Legislativa de São Paulo, solicitando indicação de um procurador para 
acompanhar suas atividades. 
III – Delimitação do Objeto de Investigação 
O objeto de investigação desta Comissão Parlamentar de Inquérito consta 
expressamente na ementa em epígrafe. Deste modo os trabalhos desenvolvidos 
buscarão, impreterivelmente, a elucidação de denúncias de irregularidades nos 
contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde – OSs, pelas Prefeituras e 
pelo Governo do Estado de São Paulo. 
Na finalidade de garantir maior efetividade, as denúncias apuradas serão aquelas 
trazidas ao conhecimento desta Comissão Parlamentar de Inquérito por qualquer um 
de seus membros, ou por qualquer deputado estadual, autoridade ou cidadão, devendo 
conter informações mínimas que permitam a adequada individualização do caso e 
identificação das partes envolvidas. 
As denúncias podem ser instruídas com material jornalístico, informações do Tribunal 
de Contas do Estado ou do Ministério Público Estadual, representações, inquéritos 
civis, inquéritos policiais, ações judiciais ou quaisquer outros materiais e documentos 
que possam auxiliar na compreensão do caso e averiguação aparente de 
irregularidade ou ilegalidade. 
Ressalte-se a possibilidade de que esta Comissão Parlamentar de Inquérito investigue 
quaisquer outros fatos conexos às denúncias encaminhadas, à medida que chegarem 
ao conhecimento de seus membros, no decorrer dos trabalhos desenvolvidos. 
Por fim, registre-se que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem poderes para 
investigar até mesmo fatos objetos de inquéritos sigilosos, como pode ocorrer ao longo 
dos trabalhos.     

compreensão sobre o objeto da investigação e propor medidas para aprimorar as
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16/05/2018 
8ª Reunião - Oitiva do Dr. Haino Burmester, Coordenador de Recursos Humanos da 
Secretaria de Estado da Saúde e Coordenador da Comissão de Avaliação da Execução dos 
Contratos de Gestão com Organizações Sociais 

22/05/2018 9ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta  

23/05/2018 10ª Reunião - Oitiva do Dr. Antonio Rugolo Junior, Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo  

29/05/2018 11ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitiva do Dr. João José de 
Souza Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e Emprego 

05/06/2018 

12ª Reunião – Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitivas do Dr. João 
Antonio da Silva Filho, Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, do Dr. 
Mauricio Faria, Conselheiro do Tribunal de Contas do Município de São Paulo; e do Dr. 
Carmino Antonio de Souza, Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do 
Estado de São Paulo - COSEMS/SP 

06/06/2018 13ª Reunião - Reunião Reservada para deliberar sobre roteiro de diligências e definir o local 
da primeira diligência da CPI 

06/06/2018 Diligência ao Hospital Geral de Pedreira, na zona Sul do município de São Paulo, gerenciado 
pela Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM 

07/06/2018 

14ª Reunião - Oitivas do Dr. Didier Roberto Torres Ribas, Superintendente do Serviço Social 
da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI-SP e da Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS no Estado de São Paulo; do Dr. Haruo Ishikawa, 
Presidente do Serviço Social da Construção do Estado de São Paulo - SECONCI-SP; e do 
Dr. Michel Fukusato, sócio da empresa Sam Clínica Médica Sociedade Empresarial Ltda. 

12/06/2018 
15ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitiva Prof. Dr. Ronaldo 
Ramos Laranjeira, Diretor Presidente da SPDM - Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina 

13/06/2018 16ª Reunião - Oitiva do Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, Procurador-Geral de Justiça do Estado 
de São Paulo 

19/06/2018 
17ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitivas da Irmã Rosane 
Ghedin, Diretora Presidente da Casa de Saúde Santa Marcelina; e do Prof. Dr. Trajano 
Sardenberg, Vice Diretor-Presidente da FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico 
Hospitalar 

20/06/2018 
18ª Reunião - Oitivas do Dr. Valter Foleto Santin, Promotor de Justiça do Patrimônio Público e 
Social do Ministério Público do Estado de São Paulo; do Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, ex-
Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo; e da Dra. Renata Gomes 
dos Santos, Assessora Técnica de Gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

26/06/2018 

19ª Reunião – Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitivas do Prof. Dr. Flávio 
Fava de Moraes, Diretor Geral da Fundação Faculdade de Medicina da USP - FFM; e de 
representantes indicados pelo Dr. Lavínio Nilton Camarin, Presidente do CREMESP - 
Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Dr. Aizenaque Grimaldi de 
Carvalho, Conselheiro Vice-corregedor; Dra. Miryan Ribeiro de Lima, Médica Fiscal do 
Cremesp; Dra. Olga Codorniz Campello Carneiro, Advogada – Chefe do Departamento 
Jurídico do CREMESP) 

03/07/2018 
Diligência à Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo – 
CROSS, gerenciada pela organização social Serviço Social da Construção Civil do Estado de 
São Paulo – SECONCI-SP 

17/07/2018 20ª Reunião - Deliberação sobre a proposta de Calendário de Atividades da CPI para Agosto 
e Setembro de 2018 

01/08/2018 

Coleta de informações prestadas informalmente pelo Dr. Cleudson Garcia Montali, médico 
anestesiologista, ex-Diretor Clínico da Santa Casa de Birigui e ex-Diretor do Departamento 
Regional de Saúde II, de Araçatuba;  Dra. Patrícia Aparecida de Freitas, bióloga, Secretária 
de Saúde do Município de Ribeirão Pires; Dra. Cibele Toledo Câmara Neder, médica 
psiquiatra 

07/08/2018 21ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta; e oitiva do Dr. Wilson 
Modesto Pollara, ex-Secretário de Saúde do Município de São Paulo 

do Estado de São Paulo

08/08/2018 
Coleta de informações prestadas informalmente pelo Dr. Antonio Mendes de Freitas, 
Presidente da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social; e Sr. Antônio 
Carlos de Oliveira, ex-superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
Birigui 

09/08/2018 Diligência ao Hospital das Clínicas Dr. Radamés Nardini, gerenciado pela Fundação do ABC, 
no município de Mauá 

14/08/2018 22ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta 

15/08/2018 
Coleta de informações prestadas informalmente: 1) Mauricio Rodrigues, provedor da 
Organização Social Saúde e 2) Diogo Alves Fernandes, ex-diretor do Hospital Ouro Verde, 
em Campinas 

16/08/2018 Diligência ao Hospital Municipal de Urgências, gerenciado pelo Instituto Gerir, no município 
de Guarulhos 

16/08/2018 Diligência ao Hospital Geral de Guarulhos “Professor Waldemar de Carvalho Pinto Filho”, 
gerenciado pela SPDM, no município de Guarulhos 

21/08/2018 
Coleta de informações prestadas informalmente pelo Sr. Fernando Vítor Torres Nogueira 
Franco, réu preso no caso do Hospital Ouro Verde, no município de Campinas, ex-funcionário 
da Organização Social Vitale Saúde 

28/08/2018 23ª Reunião – Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitiva do Prof. Dr. 
Fernando Proença de Gouvêa, Presidente do Fórum das Organizações Sociais de Saúde 

29/08/2018 
24ª Reunião – Oitivas do Prof. Dr. David Uip, ex-Secretário de Saúde do Estado de São Paulo 
e atual diretor da Faculdade de Medicina do ABC; e do Sr. Luciano Artioli Moreira, vice-
presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde – IABAS 

04/09/2018 25ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitivas do Prof. Dr. Marco 
Antonio Zago, Secretário de Saúde do Estado de São Paulo 

04/09/2018 Coleta de informações prestadas informalmente pelo Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, 
Presidente da Fundação do ABC – FUABC 

05/09/2018 
26ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitivas da Sra. Michele 
Aparecida da Câmara Rosin, Presidente do Conselho Executivo do Grupo de Apoio à 
Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP; e do Dr. Geraldo Afonso Moreira Gomes, 
Vereador do Município de Amparo 

06/09/2018 
Seminário Organizações Sociais de Saúde, promovido em parceria com o Instituto Legislativo 
Paulista - ILP, para discussão da minuta proposta do novo marco regulatório estadual, com 
participação de especialistas e interessados no tema 

12/09/2018 27ª e 28ª Reuniões para Proceder a Apresentação dos Sub-relatórios; e Discutir e Deliberar o 
Relatório Final dos Trabalhos da CPI 

 
 
 
g. A CPI das Organizações Sociais da Saúde em números 
 
Apresentamos a seguir um balanço quantitativo da CPI das Organizações Sociais da 

Saúde: 
 

 180 dias de funcionamento 
 02 reuniões especiais para eleição do presidente e do vice-presidente 
 28 reuniões de pauta 
 104 requerimentos de deputados 
 189 ofícios emitidos 
 27 oitivas de testemunhas e convidados 
 09 oitivas informais para coleta de informações 
 02 diligências em hospitais estaduais gerenciados por organizações sociais 
 02 diligências em hospitais municipais gerenciados por organizações sociais 

no município de Mauá

IV – Cronograma 
Abril de 2018: 

 Requisição aos órgãos públicos (TCE-SP, MP e outros) de informações 
preliminares para subsidiar os trabalhos da CPI; 

 Convites de especialistas e/ou autoridades que tenham informações e 
conhecimentos sobre os problemas mais comuns ao gerenciamento dos contratos de 
gestão na área de saúde, firmados entre o Poder Público Estadual e/ou as 
administrações municipais com organizações sociais; 

 Deliberação sobre requerimentos/pedidos de averiguação de denúncias e 
contratos específicos; 

 Recebimento de informações e análise das questões pertinentes à matéria de 
investigação da CPI; 

 Realização de reuniões para tratar de assuntos correlatos à finalidade da CPI. 
Maio de 2018: 

 Realização de audiências, oitivas de partes ou testemunhas e diligências, no 
que diz respeito às denúncias e contratos definidos; 

 Realização de reuniões para tratar de assuntos pertinentes aos trabalhos 
desenvolvidos pela CPI; 

 Outras atividades deliberadas pela CPI. 
Junho de 2018: 

 Continuidade das atividades estabelecidas e, eventualmente, não finalizadas no 
mês anterior; 

 Exame e sistematização das informações e relatos das audiências; 
Julho de 2018: Recesso Parlamentar (prazo de funcionamento da CPI permanece 
suspenso) 
Agosto de 2018: 

 Conclusão, votação e deliberação do parecer final. 
V - Relatório Final  
O relatório final com as conclusões da CPI será redigido ao longo dos trabalhos 
desenvolvidos. Dele constarão recomendações, providências, eventuais 
encaminhamentos ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado e aos 
demais órgãos responsáveis pela tomada das providências apontadas pela CPI, além 
das propostas legislativas relativas ao seu objeto. 
VI – Conclusão 
As atividades previstas neste Plano de Trabalho objetivam conferir efetividade à 
investigação parlamentar, respeitando os postulados previstos na Constituição Federal 
e Estadual, bem como na legislação específica. 
Assim, pretende-se levar a efeito a consecução dos trabalhos desta Comissão 
Parlamentar de Inquérito, garantindo os princípios da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
O presente Plano de Trabalho poderá sofrer eventuais modificações no decorrer dos 
trabalhos desenvolvidos por esta CPI, desde que tais alterações sejam devidamente 
submetidas e aprovadas pelos seus membros.” 

 
A respeito do cronograma de atividades constante do item IV no Plano de Trabalho 

aprovado, em virtude da aprovação do Requerimento n.º 63, na reunião realizada no dia 25 de maio 
de 2018, que prorrogou o prazo de funcionamento da CPI por mais 60 (sessenta dias), e diante da 
não suspensão do prazo de funcionamento da CPI durante o mês de julho, em decorrência de não 
ter havido recesso parlamentar, aquele cronograma sofreu alteração, prevalecendo o calendário 
constante do relatório das atividades desenvolvidas. 

 
 

conhecimentos sobre os problemas mais comuns ao gerenciamento dos contratos de

 
e. Relatoria e Sub-relatorias 
 
No exercício da prerrogativa atribuída pelo Regimento Interno, o presidente da CPI das 

Organizações Sociais da Saúde, deputado Edmir Chedid, na reunião realizada em 26 de abril de 
2018, designou como Relator o deputado Cássio Navarro. 

 
Na mesma reunião, o presidente colocou em discussão a conveniência de estabelecer 

sub-relatorias específicas e deliberou, com concordância dos deputados presentes, pela distribuição 
dos trabalhos em 5 (cinco) sub-relatorias, designando posteriormente os seguintes relatores: 

 
1. Sub-relatoria para os contratos de gestão dos hospitais estaduais e da Central de 

Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Estado – CROSS, designado relator o deputado 
Cezinha de Madureira. 

 
2. Sub-relatoria para os contratos de gestão dos ambulatórios médicos de 

especialidades - AME do Estado, designado relator o deputado Marco Vinholi. 
 
3. Sub-relatoria para os contratos de gestão dos demais serviços de apoio estaduais 

(Centros de Reabilitação, Centros de Diagnóstico de Imagens, Laboratórios e outras unidades que 
não se enquadrem nos serviços hospitalares, ambulatoriais e CROSS), designado relator deputado 
Barros Munhoz. 

 
4. Sub-relatoria para os contratos com OSs de Saúde que atuam no município do São 

Paulo, designado relator o deputado Carlos Neder. 
 
5. Sub-relatoria para os contratos com OSs de Saúde que atuam nos demais 

municípios do Estado, designado relator o deputado Wellington Moura. 
 
 
 
f. Relatório das Atividades Desenvolvidas 
 
No decorrer do prazo de funcionamento da CPI das Organizações Sociais da Saúde, 

foram desenvolvidas as seguintes atividades: 
 
Data Atividade 

05/04/2018 Reunião Especial para Eleição do Presidente da CPI 
10/04/2018 Reunião Especial para Eleição do Vice-Presidente da CPI 
10/04/2018 1ª Reunião - Aprovação do Plano de Trabalho da CPI 
26/04/2018 2ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta  

02/05/2018 3ª Reunião - Oitiva do Dr. Renato Martins Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo  

03/05/2018 
4ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta e oitiva da Sra. Eliana 
Radesca Alvares Pereira de Carvalho, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de 
Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

08/05/2018 5ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta  

09/05/2018 6ª Reunião - Oitiva do Sr. Mauri Bezerra dos Santos Filho, Representante do Conselho 
Estadual de Saúde na Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão das OS's 

15/05/2018 7ª Reunião - Apreciação de requerimentos constantes da pauta  

2018 designou como Relator o deputado Cássio Navarro
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(i) o procedimento de qualificação seja conduzido de forma pública, objetiva e impessoal, com 
observância dos princípios do caput do artigo 37 da CF, e de acordo com parâmetros fixados em 
abstrato segundo o que prega o artigo 20 da Lei n. º 9.637/98;  
(ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com 
observância dos princípios do caput do artigo 37 da CF; 
(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei n. º 8.666/93, artigo 24, XXIV) e 
outorga de permissão de uso de bem público (Lei n.º 9.637/98, artigo 12, §3º) sejam conduzidas de 
forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da CF; 
(iv) os contratos a serem celebrados pela organização social com terceiros, com recursos públicos, 
sejam conduzidos de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput 
do artigo 37 da CF, e nos termos do regulamento próprio a ser editado por cada entidade;  
(v) a seleção de pessoal pelas organizações sociais seja conduzida de forma pública, objetiva e 
impessoal, com observância dos princípios do caput do artigo 37 da CF, e nos termos do 
regulamento próprio a ser editado por cada entidade; e  
(vi) para afastar qualquer interpretação que restrinja o controle, pelo Ministério Público e pelo TCU, 
da aplicação de verbas públicas.  

 
Em São Paulo, no início de 1998, o Poder Executivo enviou à Assembleia Legislativa o 

Projeto de Lei Complementar n° 03/98, propondo a criação de organizações sociais. O Projeto 
recebeu no total 93 (noventa e três) propostas de emendas de deputados estaduais e, após dois 
meses de discussões nas comissões temáticas e reuniões plenárias, foi aprovada a Lei 
Complementar nº 846, de 04 de junho de 1998, um mês após a promulgação da lei federal. O texto 
legal dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e dá outras providências. 

 
O texto da Lei n.º 846/98, atualizada até a Lei Complementar 1243/14, em seu artigo 

1º, traz o seguinte: O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 
jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde, à cultura, 
ao esporte, ao atendimento ou promoção dos direitos das pessoas com deficiência, ao atendimento 
ou promoção dos direitos de crianças e adolescentes, à proteção e conservação do meio ambiente 
e à promoção de investimentos, de competitividade e de desenvolvimento, atendidos os requisitos 
previstos da lei complementar. 

 
Assim, com o advento do diploma legal supracitado, o Estado de São Paulo passou ao 

pioneirismo nas parcerias com organizações sociais, em especial para gestão de unidades e 
serviços de saúde, como veremos mais a seguir.    

 
 
 

4. Das entidades Qualificadas como Organização Social pelo Estado e dos Contratos de 
Gestão na Área da Saúde celebrados pela Administração Pública Estadual 

 
Como vimos, as Organizações Sociais de Saúde são instituições do setor privado, sem 

fins lucrativos, que atuam em parceria formal com o Estado e colaboram de forma complementar, 
para a consolidação do SUS. 

 
Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a entidade é criada 

como associação ou fundação e, habilitando-se perante o poder público, recebe a qualificação, 
trata-se de título jurídico outorgado e cancelado pelo poder público. 

 
Após a edição da Lei Complementar n.846/98, o Governo do Estado de São Paulo 

passou a qualificar entidades sem fins lucrativos como organizações sociais, utilizando o 
instrumento do contrato de gestão para expandir os serviços de saúde. 

(iii) as hipóteses de dispensa de licitação para contratações (Lei n º 8 666/93 artigo 24 XXIV) e

 
Temos hoje 98 (noventa e oito) equipamentos/serviços de saúde contratualizados por 

meio de contratos de gestão celebrados entre a Secretaria de Saúde do Estado e Organizações 
Sociais: a) 35 (trinta e cinco) hospitais; 47 (quarenta e sete) ambulatórios médicos de 
especialidades – AME; 2 (dois) centros de referência do idoso – CRI; 6 (seis) centros de reabilitação 
Rede Lucy Montoro; 3 (três) centros estaduais de análises clínicas - CEAC; 3 (três) serviços de 
diagnósticos por imagem; 1 (um) centro de armazenamento de distribuição de insumos de saúde - 
CEADISS; 1 (uma) central de regulação de oferta de serviços de saúde – CROSS.     

 
No que se refere às entidades qualificadas como organizações sociais de saúde pelo 

Estado, são atualmente 46 (quarenta e seis), a saber: 
  

1. Associação Beneficente Hospital Universitário - ABHU 
Endereço: Rua Dr. Próspero Cecilio Coimbra, 80 
Bairro: Jardim Gabriel 
Marília-SP 
CNPJ: 09.528.436/0001-22 
Data de qualificação: 07/04/2014 

 
2. Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã 

Endereço: Rua Coleta Macedo de Oliveira,1000 
Bairro: Centro 
Indiaporã-SP 
CNPJ: 02.927.389/0001-40 
Data de qualificação: 14/08/2015 

 
3. Associação Congregação de Santa Catarina 

Endereço: Av. Paulista, 200 
Bairro: Paraiso 
São Paulo-SP 
CNPJ: 60.922.168/0001-86 
Data de qualificação: 26/06/1998 

 
4. Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu 

Endereço: Av. Gentil Walter Ribeiro, 360 
Bairro: Jardim Marajá 
Pacaembu-SP 
CNPJ: 53.524.534/0001-83 
Data de qualificação: 16/11/2017 
 

5. Associação da Santa Casa de Misericordia de Ourinhos 
Endereço: Rua Dom Pedro I, 716 
Bairro: Centro 
Ourinhos-SP 
CNPJ: 53.412.144/0001-11 
Data de qualificação: 01/01/0001 

 
6. Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates 

Endereço: Rua Wandenkolk, 2606 
Bairro: Planalto 
Araçatuba-SP 
CNPJ: 49.572.688/0001-73 

Rede Lucy Montoro; 3 (três) centros estaduais de análises clínicas CEAC; 3 (três) serviços de

 01 diligência à Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do Estado 
de São Paulo – CROSS 

 01 seminário para discussão da proposta do novo marco regulatório estadual 
 
 
 

3. Do Objeto da CPI das Organizações Sociais da Saúde 
 
Como constatamos do teor do Requerimento n.º 2928, de 2017, a Comissão 

Parlamentar de Inquérito das Organizações Sociais da Saúde surgiu com a finalidade de apurar 
denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo. 

 
Para melhor compreensão do instituto jurídico que envolve as organizações sociais e 

dos contratos de gestão, passamos a uma breve contextualização da matéria. 
 
Em um cenário de crise econômica mundial ocorrida nos anos 80, começaram, cada 

vez mais, a ganhar força teses que defendiam a redução do papel estatal, como maneira de se 
equacionar e de tornar mais eficientes os gastos públicos. 

 
Segundo Contreiras et al (2015), iniciou-se, nessa década, “uma onda de reformas do 

Estado nos países centrais, caracterizadas por ajustes macroeconômicos e flexibilização 
administrativa”. Ainda segundo o autor, “a disseminação das reformas para países periféricos foi, 
em grande parte, mediada por organismos internacionais, que as incluíram em seu rol de 
condicionamentos para empréstimos”. 

  
No final da década de 1980 e durante os anos seguintes, houve uma reviravolta da 

hegemonia neoliberal com o chamado fenômeno do paramercado, formado por instituições com 
lógica de mercado-eficiência, redução de custo, flexibilidade administrativa, entre outras, mas com 
serviços gratuitos, regulamentados e controlados pelo Estado, responsável pelos recursos 
financeiros repassados mediante contratos de serviços (FERLIE ET AL, 1999). 

 
No Brasil, a partir dos anos 90, a grande tarefa política foi a reforma ou a reconstrução 

do Estado (BRESSER PEREIRA, 1998). Um grande marco institucional ocorrido nessa década foi a 
criação, em 1995, do Ministério da Administração da Reforma do Estado - MARE. A partir desse 
evento, foi elaborado o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado - PDRAE, que procurou 
fazer um amplo diagnóstico, para poder traçar diversas estratégias, que visavam atacar os 
problemas resultantes da ineficiência estrutural da administração pública. No plano social, propôs, 
como estratégia, a delegação da gestão dos serviços públicos para entidades privadas sem fins 
lucrativos, denominadas Organizações Sociais, as OSs. 

 
O Estado, nesse caso, abriria mão de seu papel de executor de políticas para assumir 

uma função de regulador. A base da proposta se fundamentou em uma desregulamentação 
administrativa, principalmente em relação aos contratos de recursos humanos e à diminuição do 
controle de processos administrativos e o estabelecimento de contratos de gestão entre governo e 
setores privados para a produção de serviços nas áreas sociais.   

  
No PDRAE foram fixadas as seguintes diretrizes: 
 

 descentralização e desconcentração, o que implica a destinação de órgãos estatais para o setor 
público não-estatal e/ou para outras instâncias de governo;  

 distinção dos órgãos estatais e não-estatais com funções de formular e/ou executar políticas 
públicas;  

 implantação de mecanismos para avaliar e controlar os resultados, mediante “contrato de 
gestão” a ser firmado entre o aparelho estatal e uma instituição que se responsabilizará pela função 
pública;  

 desregulamentação das normas, rotinas e procedimentos atuais da burocracia estatal, 
particularmente daqueles vinculados à compra de materiais e de contratação de recursos humanos;  

 adoção de nova política de recursos humanos, que permita a avaliação de rendimento e de 
prestação de serviços orientados pela satisfação dos usuários. 
  

Algumas metas também ficaram estabelecidas no Plano: 
 

 fortalecer o núcleo estratégico mediante a implementação de política de capacitação técnica e de 
plano de cargos para a burocracia desse núcleo; 

 criar agências executivas e reguladoras para o setor de atividades exclusivas do Estado, órgãos 
com autonomia administrativa e regidos por contrato de gestão;  

 tornar públicas as atividades não-exclusivas do Estado, mediante a criação das organizações 
sociais, também regidas por contrato de gestão;  

 privatizar o setor destinado às atividades da produção econômica (Brasil, 1998a).  
 
No bojo do processo de reformas do Estado, em 1998, foi promulgada a Lei nº 9.637, 

que formalizou a figura das Organizações Sociais na esfera federal, para os setores de saúde, 
ensino, ciência, tecnologia, meio ambiente e cultura, como uma nova forma de parceria do serviço 
público com entidades privadas sem fins lucrativos. 

 
A Lei n.º 9.637/1998 serviu de base para as promulgações de leis semelhantes em 

diversos estados da Federação. A sua formulação teve como foco principal o entendimento das 
organizações sociais como um modelo de organização pública não estatal destinado a absorver 
atividades “publicizáveis”, mediante qualificação específica de entidades de natureza privada, sem 
fins lucrativos. 

 
A constitucionalidade dessa lei foi questionada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo 

Partido Democrático Trabalhista junto ao Supremo Tribunal Federal, por intermédio de Ação Direta 
de Inconstitucionalidade ADIN 1923/DF, proposta em 01/12/1998. 

 
Alguns dos principais pontos impugnados na ADIN foram o poder discricionário dado 

ao Chefe da Secretaria para escolher a entidade qualificada como OS; a inexigência de concursos 
públicos para o preenchimento de vagas (contratação de pessoal); a ausência do controle social 
previsto na Lei n.º 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), que prevê a existência e o relacionamento dos 
equipamentos públicos de saúde com os Conselhos Municipais, Estaduais e Federal de saúde; a 
inconstitucionalidade frente o preconizado no artigo 199 da Constituição Federal que determina que 
o papel da iniciativa privada na prestação de serviços do SUS é acessório. 

 
Formula, ainda, pedido de declaração de inconstitucionalidade da redação do art. 24, 

XXIV, da Lei nº 8.666/93, conferida pela Lei nº 9.648/98, prevendo a dispensa de licitação “para a 
celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no 
âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão”. 

  
Tendo atuado como relator o Ministro Ayres Britto, a ADIN 1923 foi julgada 

parcialmente procedente para conferir interpretação, conforme a Constituição, à Lei nº 9.637/98 e 
ao art. 24, XXIV da Lei nº 8666/93, incluído pela Lei Federal nº 9.648/98, para que: 

 

desregulamentação das normas rotinas e procedimentos atuais da burocracia estatal
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CNPJ: 55.401.178/0001-36 
Data de qualificação: 02/09/2009 

 
22. Fundação Luiz Decourt 

Endereço: Av. Senador Lemos, 443 
Bairro: Umarizal 
Belém-PA 
CNPJ: 14.700.421/0001-30 
Data de qualificação: 16/01/2017 

 
23. Fundação Padre Albino 

Endereço: Rua dos Estudantes, 225 
Bairro: Pq Iracema 
Catanduva-SP 
CNPJ: 47.074.851/0001-42 
Data de qualificação: 28/10/2009 

 
24. Fundação para o Desenvolvimento Médico-Hospitalar - FAMESP 

Endereço: Rua João Butignolli, s/n 
Bairro: Distrito Rubião Junior 
Botucatu-SP 
CNPJ: 46.230.439/0001-01 
Data de qualificação: 28/07/2011 

 
25. Fundação PIO XII 

Endereço: Rua Vinte, 221 
Bairro: Centro 
Barretos-SP 
CNPJ: 49.150.352/0001-12 
Data de qualificação: 02/06/2009 

 
26. Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca 

Endereço: Praça Dom Pedro II, 1826 
Bairro: Centro 
Franca-SP 
CNPJ: 47.969.134/0001-89 
Data de qualificação: 08/07/2009 

 
27. Hospital Assistencial Maria Cavalotti Neves de Potirendaba 

Endereço: Avenida Anna Josepha Peres Garcia, 430 
Bairro: Vila Scarpelli 
Potirendaba-SP 
CNPJ: 51.855.534/0001-30 
Data de qualificação: 21/06/2016 

 
28. Instituto Biosaude IB 

Endereço: Rua Barao de Jaceguai, 1667 
Bairro: Centro 
Mogi das Cruzes-SP 
CNPJ: 03.170.887/0001-54 
Data de qualificação: 07/07/2017 

 

B i U i l

29. Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês 
Endereço: Rua Peixoto Gomide, 316 
Bairro: Jd Paulista 
São Paulo-SP 
CNPJ: 09.538.688/0001-32 
Data de qualificação: 01/12/2009 

 
30. Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho 

Endereço: Rua Dr. Cesário Motta Júnior, 112 
Bairro: Vila Buarque 
São Paulo-SP 
CNPJ: 60.945.854/0001-72 
Data de qualificação: 31/10/2012 

 
31. Instituto Nacional de Pesquisa e Gestao em Saude - INSAUDE 

Endereço: Av Cl Guilherme A Castanho, 496 
Bairro: Centro 
Bernardino de Campos-SP 
CNPJ: 44.563.716/0001-72 
Data de qualificação: 25/05/2017 

 
32. Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia - IPEPO 

Endereço: Rua Botucatu, 979 
Bairro: Vila Clementino 
São Paulo-SP 
CNPJ: 67187.070/0001-71 
Data de qualificação: 12/04/2011 

 
33. Instituto Sócrates Guanaes - ISG 

Endereço: Av. Brigadeiro Luis Antônio, 3421 
Bairro: Jardim Paulista 
São Paulo-SP 
CNPJ: 03.969.808/0001-70 
Data de qualificação: 27/12/2016 

 
34. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília 

Endereço: Av. Vicente Ferreira, 828 
Bairro: Cascata 
Marília-SP 
CNPJ: 52.049.244/0001-62 
Data de qualificação: 01/12/2011 
 

35. Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo 
Endereço: Rua Cesário Mota Junior, 112 
Bairro: Santa Cecília 
São Paulo-SP 
CNPJ: 62.779.145/0001-90 
Data de qualificação: 14/12/1999 

 
36. Santa Casa de Andradina 

Endereço: Av. Guanabara, 730 
Bairro: Centro 

Data de qualificação: 01/12/2009

Data de qualificação: 01/03/2016 
 

7. Associação Fundo De Incentivo à Psicofarmacologia - AFIP 
Endereço: Rua Marselhesa, 500 
Bairro: Vila Clementino 
São Paulo-SP 
CNPJ: 47.673.793/0004-16 
Data de qualificação: 22/06/2010 
 

8. Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB 
Endereço: Av. José Ariano Rodrigues, 303 
Bairro: Jardim Ariano 
Lins-SP 
CNPJ: 45.349.461/0001-02 
Data de qualificação: 05/06/2017 
 

9. Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú 
Endereço: Praça Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, S/N 
Bairro: Jardim Estádio 
Jaú-SP 
CNPJ: 50.756.600/0001-52 
Data de qualificação: 24/10/2012 

 
10. Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus 

Endereço: Rodovia Vicinal São Joaquim Telles Filho, km 3 
Bairro: Centro 
Jaci-SP 
CNPJ: 53.221.225/0001-40 
Data de qualificação: 04/09/2007 

 
11. Associação Mantenedora João Evangelista 

Endereço: Avenida Nova Cantareira, 3050 
Bairro: Tucuruvi 
São Paulo-SP 
CNPJ: 61.626.958/0001-87 
Data de qualificação: 07/11/2011 

 
12. Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM 

Endereço: Rua Napoleão de Barros, 715 
Bairro: Vl Clementino 
São Paulo-SP 
CNPJ: 61.699.597/0001-92 
Data de qualificação: 08/10/1998 

 
13. Associação SORRI-BAURU 

Endereço: Av. das Nações Unidas, 53 
Bairro: Presidente Geisel 
Bauru-SP 
CNPJ: 47.641.907/0001-00 
Data de qualificação: 31/03/2010 

 
14. Banco de Olhos de Sorocaba 

Sã P l SP

Endereço: Rua Nebeck Shiroma, 210 
Bairro: Jd Emília 
Atibaia -SP 
CNPJ: 50.795.566/0001-25 
Data de qualificação: 03/10/2008 

 
15. Casa de Saúde Santa Marcelina 

Endereço: Rua Santa Marcelina, 177 
Bairro: Itaquera 
São Paulo-SP 
CNPJ: 60.742.616/0001-60 
Data de qualificação: 27/06/1998 

 
16. Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social 

Endereço: Rodovia Raposo Tavares, km 30,5 
Bairro: Cotia 
São Paulo-SP 
CNPJ: 60.598.448/0005-04 
Data de qualificação: 02/12/2008 

 
17. Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência HCFMRPUSP - FAEPA 

Endereço: Campus Universitário, s/n 
Bairro: Monte Alegre 
Ribeirão Preto-SP 
CNPJ: 57.722.118/0001-40 
Data de qualificação: 23/03/2011 

 
18. Fundação do ABC 

Endereço: Rua Principe de Gales, 821 
Bairro: Vl Principe de Gales 
Santo André -SP 
CNPJ: 57.571.275/0001-00 
Data de qualificação: 08/12/2006 

 
19. Fundação Faculdade de Medicina 

Endereço: Avenida Rebouças, 381 
Bairro: Cerqueira Cesar 
São Paulo-SP 
CNPJ: 56.577.059/0001-00 
Data de qualificação: 12/12/2008 
 

20. Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto 
Endereço: Av. Brigadeiro Faria Lima, 5544 
Bairro: São Pedro 
São José do Rio Preto-SP 
CNPJ: 60.003.761/0001-29 
Data de qualificação: 06/09/2011 

 
21. Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI 

Endereço: Avenida Paulista, 1294 - 21º andar 
Bairro: Bela Vista 
São Paulo-SP 
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oportunidade para que reapresente ou complemente a documentação, até que obtenha análise 
favorável, caso em que se adotará os procedimentos descritos no item 1.  

 
A Secretaria de Saúde do Estado informou que, em 2 de agosto de 2018, havia 18 

(dezoito) entidades com pedido de qualificação como organização social de saúde tramitando:  
Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública – GAMP; Instituto Lagos; Associação 
Beneficente Cisne; Associação Mahatma Gandhi; Santa Casa de Bariri; Associação Saúde da 
Família; Associação Beneficente Pró-Saúde; Organização Social Geração; Hospital e Maternidade 
Theresinha de Jesus; Centro de Estudo de Gestão Pública – SANAR; Centro de Estudos e 
Pesquisa Dr. João Amorim – CEJAM; Instituto Coorpore; Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da 
Administração Hospitalar – IBDAH; Organização Social Tree Vida Saúde, Educação, Gestão, 
Desenvolvimento Política Pública; Organização Social Pró-Vida; Sociedade Damasco; Associação 
Beneficente Apiaí; e Instituto Social Consolidado do Instituto Saúde e Cidadania – ISAC.          

 
 
 

5. Das entidades Qualificadas como Organização Social pelos municípios e dos Contratos 
de Gestão na Área da Saúde celebrados pelas Administrações Públicas Municipais 

 
A repartição de competências legislativas, característica da descentralização política 

que dá lastro ao modelo federativo adotado no Brasil, confere aos municípios espaço para editarem 
normas próprias de regulação dos serviços públicos, entre eles os serviços públicos de saúde. 

 
A Constituição Federal preconizou no artigo 30 que os municípios detêm competência 

para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos de interesse local, bem como, para prestar, com a cooperação técnica e financeira da 
União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Por sua vez, o artigo 23 trata da 
competência comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios para cuidar da 
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. 

 
Assim, aos municípios é permitida a edição de legislação própria para regramento da 

política de parceira com o terceiro setor, incluindo a qualificação de entidades sem fins lucrativos 
como organizações sociais e a celebração de contratos de gestão, observadas as leis federal e 
estadual no que abrange as normas gerais deste instituto jurídico. 

 
No exercício desta competência alguns municípios paulistas editaram leis municipais 

como demonstra o quadro abaixo, enquanto outros, ou optaram por adotar a legislação e 
credenciamento promovido pelas esferas superiores (União ou Estado) ou ainda não fazem uso 
deste instrumento. 

 
Para melhor compreensão dos dados lançados abaixo, destacamos que foram 

oficiados os 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios do Estado de São Paulo (prefeituras e 
câmaras municipais) para que respondessem a 4 (quatro) quesitos: 1) Este município possui 
legislação própria sobre qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais e 
celebração, execução e fiscalização de contratos de gestão? 2) Em havendo legislação municipal 
que cuida da matéria supracitada, por gentileza, encaminhar cópia da referida lei. 3) No caso do 
município promover a qualificação de entidades como organização social, encaminhar a relação das 
entidades atualmente qualificadas pelo município. 4) Encaminhar a relação das organizações 
sociais que possuem contratos de gestão vigentes com este município, indicando a razão social, o 
objeto e o valor anual do contrato. 

 

Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública GAMP; Instituto Lagos; Associação

Alguns municípios enviaram material diverso do solicitado pela CPI, deixando de 
responder de forma objetiva aos itens formulados, em alguns casos indicando como participes 
entidades do terceiro setor de natureza jurídica diversa do tratado por esta CPI (OSCIP, ONG e 
outras), sendo outros também os ajustes que não os contratos de gestão utilizados para 
transferência de recursos públicos (convênios, subvenções e outros). 

 
Com o intuito de preservar a integralidade da informação prestada, consideramos 

respondidas apenas os quesitos onde foi possível constatar que a legislação, a qualificação da 
entidade e os ajustes firmados de fato possuem conteúdo e figuração afetas às organizações 
sociais e contratos de gestão, evitando deduções e conclusões que poderiam contaminar a 
veracidade das informações. Daí constar em alguns campos a expressão “resposta imprecisa”. 

 
Os municípios do Estado de São Paulo não relacionados na tabela abaixo não 

responderam ao questionamento ou não enviaram a resposta a tempo de serem incluídas neste 
relatório. 

 

MUNICÍPIO LEGISLAÇÃO
PRÓPRIA

ENTIDADES QUALIFICADAS COMO
ORGANIZAÇÕES SOCIAIS

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS
CONTRATADAS

VALOR ANUAL
DO CONTRATO

(R$)

Águas da Prata não possui não possui não possui
Águas de
Lindóia não possui não possui não possui

Águas de São
Pedro não possui não possui não possui

Agudos
Lei nº 4.894/2016 e

Decreto nº
5.785/2016

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pacaembu

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Pacaembu 10.351.971,24

Alambari Lei nº 681/2018 resposta imprecisa resposta imprecisa
Aluminio resposta imprecisa resposta imprecisa Resposta imprecisa
Alto Alegre Lei nº 2.175/2017 não possui não possui
Álvares
Florense não possui resposta imprecisa resposta imprecisa

Álvaro de
Carvalho não possui não possui não possui

Americana

Leis nºs 5.087/2010
e 6.157/2018 e
Decretos nºs
8.708/2010,
8.831/2011,
8.938/2011

Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM

não possui

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" CEJAM
Associação Saúde da Família
Instituto SAS
Centro de Apoio ao Desenvolvimento
da Saúde Pública – CADESP
Fundação do ABC
Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde

Instituto Ação, Cidadania, Qualidade
Urbana e Ambiental ACQUA

Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD
Associação Plural
Instituto Nacional de
Desenvolvimento Humano e Social
INDHS
Instituto Biosaúde IB
Organização Social Vitale Saúde

Américo
Brasiliense

Lei n.º 1.833/2012 e
Decreto n.º 13/2014 não possui não possui

Andradina-SP 
CNPJ: 43.535.210/0001-97 
Data de qualificação: 12/02/2009 

 
37. Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba 

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 896 
Bairro: Vl Mendonça 
Araçatuba -SP 
CNPJ: 43.751.502/0001-67 
Data de qualificação: 31/12/2008 

 
38. Santa Casa de Misericórdia de Assis 

Endereço: Praça Dr Simphronio A Santos, 166 
Bairro: Centro 
Assis-SP 
CNPJ: 44.364.826/0001-05 
Data de qualificação: 04/01/2012 

 
39. Santa Casa de Misericórdia de Fernandopolis 

Endereço: Av. Afonso Cáfaro, 2630 
Bairro: Centro 
Fernandópolis-SP 
CNPJ: 47.844.287/0001-08 
Data de qualificação: 17/04/2009 

 
40. Santa Casa de Misericórdia de Itapeva 

Endereço: Rua Santo Dumont, 433 
Bairro: Centro 
Itapeva-SP 
CNPJ: 49.797.293/0001-79 
Data de qualificação: 07/11/2008 

 
41. Santa Casa de Misericórdia de Ituverava 

Endereço: Praça Monsenhor João Rulli, 729 
Bairro: Centro 
Ituverava -SP 
CNPJ: 50.304.377/0001-02 
Data de qualificação: 30/12/2008 

 
42. Santa Casa de Misericórdia de Tupã 

Endereço: Rua Manoel Ferreira Damião, 426 
Bairro: Vila Abarca 
Tupã-SP 
CNPJ: 72.547.623/0001-90 
Data de qualificação: 27/09/2010 

 
43. Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga 

Endereço: Rua Minas Gerais, 3051 
Bairro: Centro 
Votuporanga-SP 
CNPJ: 72.957.814/0001-20 
Data de qualificação: 31/08/2007 

Endereço: Rua Floriano Peixoto 896

 
44. Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dracena 

Endereço: Rua Virgilio Pagnozzi, 833 
Bairro: Centro 
Dracena-SP 
CNPJ: 47.617.584.0001-02 
Data de qualificação: 24/06/2008 

 
45. Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - SECONCI 

Endereço: Av. Francisco Matarazzo, 74 
Bairro: Água Branca 
São Paulo-SP 
CNPJ: 61.687.356/0001-30 
Data de qualificação: 19/10/1998 

 
46. Sociedade Assistencial Bandeirantes 

Endereço: Rua Galvão Bueno, 257 
Bairro: Liberdade 
São Paulo-SP 
CNPJ: 46.543.781/0005-95 
Data de qualificação: 12/09/2003 

 
Para que uma entidade seja qualificada como organização social de saúde, nos termos 

da legislação estadual, precisa comprovar que atua na área da saúde há mais de 5 (cinco) anos. 
Além disto, o estatuto deve atender todos os requisitos legais. 

 
Conforme informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Estado, até 2008 a 

qualificação como organização social era de competência do Governador. A partir de setembro de 
2008 até dezembro de 2014, esta incumbência permaneceu a cargo da Secretaria de Gestão e 
desde de janeiro de 2015 a Secretaria de Governo tem a responsabilidade de conceder referida 
qualificação, nos termos do Decreto n.º 61.036/2015. 

 
O fluxo do processo que pretende a qualificação de uma entidade como organização 

social de saúde se inicia com a apresentação do pedido pela interessada, instruído com os 
documentos que comprovem o atendimento dos requisitos legais, direcionado à Secretaria de 
Saúde. A chefia de gabinete monta o processo e o encaminha para a assessoria técnica para a 
análise técnica preliminar dos documentos e do estatuto, com base nos precedentes expedidos pela 
consultoria jurídica da Secretaria de Governo.  

 
A partir daí, há dois caminhos possíveis: 

   
1. Se os documentos atenderem aos requisitos legais, expede-se despacho motivado do Secretário 
de Saúde ao Secretário de Governo, encaminhando o processo. Na Secretaria de Governo, a 
consultoria jurídica analisa os documentos enviados e expede parecer jurídico, que pode ser 
favorável ou contrário à qualificação, sendo que na primeira hipótese o Secretário de Governo 
qualifica a entidade como de organização social, determinando a publicação da respectiva 
qualificação no diário oficial. Na hipótese de parecer desfavorável, o processo é devolvido à origem 
(Secretaria de Saúde) e a entidade é notificada sobre o parecer para que cumpra seus termos, 
quando for o caso. 
 
2. Se os documentos não atenderem aos requisitos legais, a chefia de gabinete ou a assessoria 
técnica da Secretaria da Saúde oficia a entidade, com cópia da análise técnica preliminar, dando 

CNPJ: 47 617 584 0001 02
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Organização para o Desenvolvimento
Social e Cidadania – ORDESC
Fenix do Brasil Saúde
Instituto Casa Brasil
Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu ACENI

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC
União Saúde Apoio USA
Instituto Moriah
ANSS
IVS
São Lucas
Instituto Alpha de Medicina para a
Saúde
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" – CEJAM
IMEGAS
Instituto Bom Jesus

Cajuru não possui não possui não possui

Campinas
LC nº 101/2015 e

Decreto nº
18.740/2015

não respondeu não respondeu

Campos do
Jordão Lei nº 3.782/2016 não respondeu não respondeu

Cananéia Lei nº 2.003/2009

Associação Social Humanitas ASH

não possui

Associação Uakti*Ara
Centro de Apoio aos Desempregados
de São Paulo CADESP
Instituto Kairós
Instituto Casa Brasil
Instituto Semear
Instituto Hygia Saúde e
Desenvolvimento Social

Cândido
Rodrigues não possui não respondeu não respondeu

Carapicuíba Lei nº 3.493/2017 não possui não possui

Cardoso Lei nº 2.881/2011 Irmandade da Santa Casa "Leonor
Mendes de Barros" não possui

Casa Branca não possui não possui não possui

Catanduva Lei nº 5.835/2017

Hospital Psiquiátrico Espírita
Mahatma Gandhi

Hospital Psiquiátrico Espírita
Mahatma Gandhi (1)
Hospital Psiquiátrico Espírita
Mahatma Gandhi (2)

15.048.005,16
23.459.461,26

Instituto Brasileiro de
Desenvolvimento de Administração
Hospitalar – IBDAH
Fundação Faculdade Regional de
Medicina de São José do Rio Preto –
FUNFARME

Catiguá não possui não possui não possui

Cerqueira
César

Lei nº 2.054/2014 e
Decreto nº
3.744/2015

não respondeu não respondeu

Cesário Lange não possui não possui não possui
Charqueada não possui não possui não possui
Conchas Lei nº 1.115/2011 não respondeu não respondeu

Cordeirópolis não possui não possui não possui
Corumbataí não possui não possui não possui
Cosmorama não possui não possui não possui

Cotia Lei nº 2.023/2018 resposta imprecisa resposta imprecisa

A i ã d C i E i i

Cristais
Paulista não possui não respondeu não respondeu

Cruzália não possui não possui não possui

Cubatão Lei nº 2.764/2002

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu – ACENI não respondeu

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e
Ambiental Instituto ACQUA não respondeu

Casa de Saúde Beneficente de
Indiaporã não respondeu

Organização Social Beneficente Cristã
de Assistência Social a Saúde e
Educação "Mãos Amigas"

não respondeu

Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde InSAUDE não respondeu

Instituto Gerir não respondeu
Instituto medicina Saúde e Vida não respondeu
Instituto Nacional de Ciências da
Saúde não respondeu

Grupo de Apoio a Medicina
Preventiva e a Saúde Pública não respondeu

Fundação São Francisco Xavier FSFX não respondeu
Instituto Sócrates Guanaes ISG não respondeu
Instituto Social Mais Saúde não respondeu
Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD não respondeu

Instituto de Saúde e Meio Ambiente
ISAMA não respondeu

Saúde Revolução OSS Revolução não respondeu
Duartina não possui não respondeu não respondeu

Elias Fausto Lei nº 3.372/2017 não respondeu não respondeu
Elisiário não possui não respondeu não respondeu
Embaúba não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Embu das
Artes Lei nº 2.944/2017 não respondeu não respondeu

Emilianópolis resposta imprecisa resposta imprecisa resposta imprecisa
Espírito Santo
do Pinhal não possui não possui não possui

Estiva Gerbi LC nº 313/2017 não respondeu não respondeu
Estrela do
Norte não possui não possui não possui

Euclides da
Cunha não possui não possui não possui

Florínea não possui não possui não possui
Francisco
Morato Lei nº 2.928/2017 não respondeu não respondeu

Franco da
Rocha Lei nº 1.165/2015

Federação Nacional das Entidades
Sociais e Comunitárias FENAESC

Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e
Ambiental Instituto ACQUA
Instituto Alpha de Medicina para a
Saúde
União Saúde Apoio USA
Fundação do ABC
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC
Instituto Corpore para o
Desenvolvimento da Qualidade de
Vida
Organização Social Pró ativa
Gest´ação IBIS Cultura, Educação,
Meio Ambiente e Gestão em Saúde

Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Franco da Rocha

Ambiental Instituto ACQUA

Amparo
Lei nº 3.798/2014 e

Decreto nº
5.353/2015

não respondeu não respondeu

Analândia não possui (Projeto
de Lei nº 12/2018) não possui não possui

Araçariguama Lei nºs 799/2018

Associação da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Pacaembu

resposta imprecisa

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu ACENI

Instituto Social Saúde Resgate à Vida
ISSRV

Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP
Instituto Edusa Educação e Saúde
Instituto de Gestão, Administração e
Treinamento em Saúde IGATS

Organização Social Beneficente Cristã
de Assistência Social à Saúde e
Educação Mãos Amigas

Araçoiaba da
Serra não possui não possui não possui

Arandu não possui não possui não possui
Araraquara Lei nº 7.251/2010 não respondeu não respondeu
Arealva não possui não respondeu não respondeu
Ariranha não possui não possui não possui
Assis resposta imprecisa resposta imprecisa resposta imprecisa
Avaí não possui não possui não possui
Bariri Lei nº 3993/2011 não respondeu não respondeu

Barra Bonita não possui não respondeu não respondeu

Barretos

Lei nº 3.447/2001 e
Decretos nºs
6.620/2010,
7.072/2012,
8.058/2015,
8.066/2015,
8.067/2015,
8.068/2015,
8.069/2015,
8.070/2015,
8.071/2015,
8.072/2015,
8.073/2015,
8.074/2015,
8.075/2015,
8.083/2015,
9.152/2018 e
9.409/2018

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC não respondeu

Fundação Pio XII Fundação Pio XII não respondeu
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Bariri
Pró Vida
Associação Civil Cidadania Brasil –
ACCB
Instituto Ciências da Vida ICV
Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde
Instituto Med Life
Instituto de Apoio e Gestão à Saúde
IAGES
Instituto dos Lagos Rio
Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco – SBCD

Instituto de Assistência à Saúde e
Promoção Social Provida

Centro de Estudos de Gestão Pública
SANAR

Hospital Psiquiátrico Espírita
Mahatma Gandhi

Associação LABORSUS não respondeu
Batatais não possui não respondeu não respondeu

Bertioga resposta imprecisa resposta imprecisa
Instituto Corpore para o
Desenvolvimento da Qualidade de
Vida

26.924.103,16

Bilac não possui não respondeu não respondeu

Birigui Lei nº 5.865/2014

não possui uma relação fixa de
entidades previamente cadastradas
(realiza chamamento público para

cada contratação)

Instituto de Desenvolvimento Social
IDS 24.136.449,96

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Birigui (1) 9.014.531,52

Casa de Misericórdia de Pacaembu

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Birigui (2) 2.984.868,96

Biritiba Mirim Lei nº 1.587/2010 resposta imprecisa resposta imprecisa
Boa Esperança

do Sul não possui não possui não possui

Bofete não possui não respondeu não respondeu

Boituva
não possui (Projeto
de Lei nº 002/2017 e

018/2018)
não respondeu não respondeu

Borborema não possui não possui não possui
Botucatu LC nº 617/2009 não respondeu não respondeu

Bragança
Paulista

Leis nºs 4.369/2013,
4.562/2017 e
4.586/2017 e
Decreto nº
2.470/2017

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária – ABBC
Associação Beneficente Cisne
Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã REVIVA Saúde

Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã REVIVA Saúde 18.439.320,00

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu – ACENE

Federação Nacional das Entidades
Sociais e Comunitárias FENAESC
Instituto Med Life Instituto Med Life 18.827.136,48
Grupo de Apoio a Medicina
Preventina e à Saúde – GAMP

Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde – INSAÚDE

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD

Braúna Decreto nº
2892/2017 resposta imprecisa resposta imprecisa

Brejo Alegre não possui não respondeu não respondeu
Brodowski não possui não respondeu não respondeu
Brotas não possui não respondeu não respondeu
Cabrália
Paulista não possui não respondeu não respondeu

Caconde resposta imprecisa resposta imprecisa resposta imprecisa

Caieiras
Leis nºs 3.663/2005,

3.904/2006 e
4.767/2015

não respondeu não respondeu

Caiuá não possui não respondeu não respondeu

Cajamar Leis nºs 1.186/2005
e 1.199/2006

Casa de Saúde Santa Marcelina
Instituto de Desenvolvimento
Estratégico e Assistência Integral à
Saúde – IDEAIS
Federação Nacional das Entidades
Sociais e Comunitárias FENAESC
Instituto Vida
Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
Associação Civil Cidadania Brasil
ACCB
Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde

Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública – GAMP
Pró Vida

Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde – InSAUDE

Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde InSAUDE

11.312.502,00
(contrato com

prazo de vigência
de 6 meses)

Organização Social Vitale Saúde

não possui (Projeto
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Instituto Gerir
Ituverava resposta imprecisa não respondeu não respondeu

Jacareí Lei nº 5.871/2017

Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde InSAUDE
Associação Beneficente de
Desenvolvimento Social e Cultural
ABEDESC

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD (1)
Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD (2)

22.117.727,04
6.211.406,68

Instituto Sócrates Guanaes ISG
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP
Instituto de Saúde e Cidadania ISAC
Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde
Instituto BioSaúde IB
Instituto Nacional de Ciências da
Saúde INCS
Instituto de Apoio e Gestão à Saúde
IAGES
Associação Beneficente de Saúde Dr.
Arthur Alberto Nardy
Instituto Multi Gestão IMG
Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu ACENI

Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM

Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM 13.649.864,00

União Pela Beneficência Comunitária
e Saúde UNISAU

Jales não possui não respondeu não respondeu
Jambeiro Lei nº 1.740/2015 não respondeu não respondeu

Jandira
Leis nºs 1.939/2011,

2.068/2014 e
2.173/2017

Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
Instituto Brasileiro de Gestão
Hospitalar IBGH

Instituto Brasileiro de Gestão
Hospitalar IBGH 18.599.998,74

Instituto Marie Pierre de Saúde –
IMAPIS

Jardinópolis
Lei nº 3.899/2012 e

Decreto nº
4.861/2013

resposta imprecisa resposta imprecisa

Jaú não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Jeriquara não possui não possui não possui

João Ramalho não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Junqueirópolis não possui resposta imprecisa resposta imprecisa

Lavínia não possui não possui não possui

Lençóis
Paulista

Lei nº 3.006/2001 e
Decreto nº 480/2017

Organização Cristã de Ação Social
OCAS
Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Birigui

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Birigui 10.067.430,01

Lins Lei nº 5.882/2013 não respondeu não respondeu
Lorena Lei nº 3.550/2012 não respondeu não respondeu

Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais APAE 161.000,00

Lucélia resposta imprecisa resposta imprecisa Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Adamantina 288.000,00

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Lucélia 2.160.000,00

Lucianópolis não possui não respondeu não respondeu

Mairinque Lei nº 3.466/2016

Instituto de Gestão Pública IGEP
Associação Beneficente Cisne Associação Beneficente Cisne 8.710.904,40

Organização Social Beneficente Cristã
de Assistência Social à Saúde e
Educação "Mãos Amigas"

Instituto Brasileiro de Cidadania IBC Instituto Brasileiro de Cidadania IBC 4.435.309,08
Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde InSAUDE

Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP

Centro de Estudos de Gestão Pública
– SANAR

Manduri não possui não respondeu não respondeu
Marília Lei nºs 7.648/2014 não respondeu não respondeu

Martinópolis não possui não respondeu não respondeu

Matão Leis nºs 4.963/2016
e 5.048/2017 não possui não possui

Mauá Lei nº 4.445/2009 não respondeu não respondeu
Meridiano não possui não respondeu não respondeu

Miracatu
Lei nº 1.700/2013 e

Decreto nº
1.350/2018

não respondeu não respondeu

Mirandópolis não possui não respondeu não respondeu
Mirante do

Paranapanema não possui não respondeu não respondeu

Mirassol não possui
Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde INSAÚDE
(qualificada por lei federal e estadual)

Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde INSAÚDE 6.791.992,31

Mogi Guaçu LC nº 556/2003 não respondeu não respondeu
Mombuca resposta imprecisa não respondeu não respondeu

Monte Alegre
do Sul não possui não possui não possui

Monte Castelo não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Monte Mor não possui não respondeu não respondeu
Monteiro
Lobato Lei nº 1.695/2018 não possui não possui

Morro Agudo Lei nºs 2.381/2005 resposta imprecisa resposta imprecisa
Motuca Lei nº 637/2014 não respondeu não respondeu

Murutinga do
Sul não possui não respondeu não respondeu

Nantes não possui não respondeu não respondeu

Nazaré
Paulista

Lei nº 1.159/2015 e
Decreto nº
2.932/2018

OSS Tree Vida Saúde e Educação
Gestão e Desenvolvimento de
Políticas Públicas

OSS Tree Vida Saúde e Educação
Gestão e Desenvolvimento de
Políticas Públicas

5.760.000,00

Nhandeara não possui não possui não possui
Nova

Guataporanga não possui não possui não possui

Nova Aliança não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Nova Campina Le n.º 838/2014 não respondeu não respondeu
Nova Europa não possui não respondeu não respondeu
Nova Granada não possui não respondeu não respondeu
Nova Luzitânia não possui não respondeu não respondeu

Novo
Horizonte Leis nºs 3.965/2014 não possui não possui

Orindiúva Lei nº 1.049/2010 não respondeu não respondeu

Osasco
Lei nº 4.343/2009 e

Decretos nºs
10.271/2009

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu ACENI

d A i tê i S i l à Saúde e

Movimento Ambiental Gestão e
Organização social MAGOS

Instituto Núcleo de Apoio às Políticas
Públicas INAPP

Instituto Núcleo de Apoio às Políticas
Públicas INAPP 8.500.844,88

Associação Paulista de Gestão Pública
APGP

Garça Lei nº 4.804/2012

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD

não possuiAssociação Brasileira pelo Direito,
Desenvolvimento, Defesa e
Aprimoramento de Profissionais
Abradidda

General
Salgado não possui não respondeu não respondeu

Glicério não possui não respondeu não respondeu
Guaíra não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Guarani
d´Oeste não possui não respondeu não respondeu

Guaratinguetá

Leis nºs 3.800/2005
e 4.843/2018 e
Decreto nº
8446/2018

não possui não possui

Guzolândia não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Herculândia não possui não respondeu não respondeu

Ibaté Lei nº 2.953/2016 resposta imprecisa resposta imprecisa
Ibirá Lei nº 1.827/2009 não possui não possui

Ibiúna
Lei nº 1.551/2009 e

Decreto nº
1.658/2009

não respondeu não respondeu

Igarapava Lei nºs 672/2015 e
1678/2015 não respondeu não respondeu

Igaratá Lei nº 1.631/2011 e
Decreto nº 19/2018

Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã ACSBI não respondeu

Instituto Nacional de Ciência da Saúde
INCS não respondeu

Instituto de Saúde Educação e
Comércio ISEC não respondeu

Instituto Vale Saúde IVS não respondeu
União pela Beneficência Comunitária
e Saúde UNISAL não respondeu

Iguape Lei nº 2.037/2010 não possui Cooperativa de Trabalho Medcal
MEDCAL 3.212.000,00

Ilha Comprida não possui não respondeu não respondeu
Ilha Solteira não possui não possui não possui
Ilhabela Lei nº 958/2000 não respondeu não respondeu

Indaiatuba resposta imprecisa resposta imprecisa resposta imprecisa

Indiaporã LC nº 24/2014

Instituto Biosaúde BS
Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã

Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã 2.615.748,48

Instituto Corpore para o
Desenvolvimento da Qualidade de
Vida
Organização para o Desenvolvimento
Social e Cidadania – ORDESC

Ipaussu não possui não respondeu não respondeu
Ipuã não possui não possui não possui

Iracemápolis Lei nº 2.090/2014 não possui não possui
Irapuã não possui não possui não possui
Itaberá Lei nº 2.718/2015 não respondeu não respondeu
Itajobi resposta imprecisa resposta imprecisa não possui
Itaoca não possui não possui não possui

S i d d B fi t Caminho de

Itapetininga Leis nºs 5.684/2012
e 6.187/2017 não respondeu não respondeu

Itapeva Lei nº 3.592/2013 não possui não possui
Itapevi Lei nº 2.443/2017 não respondeu não respondeu

Itaporanga Lei nº 2.359/2018 não respondeu não respondeu

Itariri
Leis nºs 1.694/2009
e 1.888/2014 e

Decreto nº 579/2010

Centro de Apoio aos Desempregados
de São Paulo CADESP

não possui

Associação Social Humanitas ASH
KL Saúde
Instituto Americano de Pesquisa
Medicina e Saúde Pública
Centro de Estudos e Pesquisas
SARACURAS
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP
Associação Beneficente Dona Nena
Parra
Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde
Organização Social Plural
Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC
Associação Beneficente de Apiaí ABA

Itatiba Lei nº 4.299/2010 não respondeu não respondeu
Itirapina não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Itirapuã não possui não possui não possui
Itobi não possui não respondeu não respondeu
Itu não possui não respondeu não respondeu

Itupeva Lei 1.718/2009

Instituto Ciências da Vida ICV
Instituto de Desenvolvimento
Estratégico e Assistência Integral à
Saúde IDEAIS
Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC

Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Bariri

Instituto Nacional de Assistência à
Saúde e à Educação INASE
IAGES
Instituto Casa Brasil
KL Saúde
Associação Casa de Saúde Beneficente
de Indiaporã

Associação Paulista de Gestão Pública
APGP

Associação Paulista de Gestão Pública
APGP 20.208.908,37

Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
Diretrizes
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP

União pela Beneficência Comunitária
e Saúde UNISAU

Instituto Nacional de Ciências de
Saúde INCS

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu ACENI
Instituto Bio Saúde IBS
Instituto dos Lagos Rio
Instituto Social de Medicina e Saúde

C d A i D d
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Rosana não possui não possui não possui
Rubiácea não possui não respondeu não respondeu

Sabino Lei nº 2.257/2017

Centro de Estudos de Gestão Pública
SANAR

não possui
Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária – ABBC

Sales de
Oliveira não possui resposta imprecisa resposta imprecisa

Salesópolis Lei nº 1.655/2012 não respondeu não respondeu
Salmourão não possui não possui não possui
Saltinho não respondeu resposta imprecisa resposta imprecisa
Salto Lei nº 2632/2005 não possui não possui

Salto Grande não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Santa Adélia não possui resposta imprecisa resposta imprecisa

Santa Clara
d´Oeste não possui

Santa Casa de Misericórdia de Santa
Fé do Sul

não possui
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Santa Fé do Sul
APAE
Centro de Referência e Apoio à
Criança e ao Adolescente – CRA

Santa Cruz da
Conceição não possui não possui não possui

Santa Cruz das
Palmeiras Lei nº 2249/2017 não respondeu não respondeu

Santa
Ernestina não possui não possui não possui

Santa
Gertrudes não possui não possui não possui

Santa Isabel
Lei nº 2.630/2011 e

Decreto nº
5.644/2017

Associação Shozo Iwai
Associação Beneficente Cisne
Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC
Casa de Saúde Santa Marcelina
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP
Instituto BioSaúde BS
Instituto Ciências da Vida ICV
Ação, Cidadania, Qualidade Urbana e
Ambiental Instituto ACQUA
Instituto Alpha de Medicina para
Saúde
Instituto de Desenvolvimento de
Gestão, Tecnologia e Pesquisa em
Saúde e Assistência Social
Instituto de Desenvolvimento
Estratégico e Assistência Integral à
Saúde Ideal Saúde
Instituto Familiar NS
Instituto Inovação em Saúde Pública
Instituto Hygia Saúde e
Desenvolvimento Social

Instituto de Medicina, Estudos e
Desenvolvimento IMED

Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD 9.263.549,69

Santa
Mercedes não possui não possui não possui

Santa Rita do
Passa Quatro não possui não possui não possui

Santa Rosa de
Viterbo não possui resposta imprecisa resposta imprecisa

S l d

Santana de
Parnaíba

Lei nº 3.710/2018 e
Decreto nº
4.123/2018

não possui não possui

Santo
Anastácio não possui não possui não possui

Santo André
Lei nº 8.294/2001 e

Decreto nºs
14.905/2003

não respondeu não respondeu

Santo Expedito não possui não respondeu não respondeu
São Bento do

Sapucaí resposta imprecisa resposta imprecisa resposta imprecisa

São Bernardo
do Campo Lei nº 6.689/2018 não respondeu não respondeu

São Caetano
do Sul Lei nº 4.656/2008 não respondeu não respondeu

São Carlos Lei nº 14.060/2007 e
Decreto nº 93/2016 não possui não possui

São José do
Rio Preto Lei nº 10.197/2008 não respondeu não respondeu

São José dos
Campos Lei nº 9.784/2018

Associação Hospitalar Beneficente do
Brasil AHBB

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" CEJAM

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC

Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP

Instituto Americano de Pesquisa,
Medicina e Saúde Pública IAPEMESP

Hospital e Maternidade Therezinha de
Jesus HMTJ

Hospital e Maternidade Therezinha
de Jesus HMTJ 18.872.454,20

Instituto Ciências da Vida ICV
Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde

Centro de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento do Desporto Não
Profissional de Alto Rendimento
SJDesportivo

Centro de Desenvolvimento e
Aperfeiçoamento do Desporto Não
Profissional de Alto Rendimento
SJDesportivo

20.177.760,46

Associação Joseense Para o Fomento
da Arte e da Cultura AFAC

Associação Joseense Para o Fomento
da Arte e da Cultura AFAC 2.098.000,00

Centro de Prevenção e Reabilitação
de Deficiência da Visão Pró Visão

Instituto de Pesquisa, Administração e
Planejamento IPPLAN

Instituto de Pesquisa, Administração e
Planejamento IPPLAN 12.389.860,00

Associação Parque Tecnológico
APTec

Associação Parque Tecnológico
APTec 3.800.000,00

Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM

Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM 165.328.664,00

União Saúde Apoio USA
Associação Civil Cidadania Brasil
ACCB
Instituto Social Saúde Resgate à Vida
ISSRV

Associação Paulista de Gestão Pública
APGP

Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD

nã pnão respondeuDecreto nºsanto André

Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP

Instituto Social Saúde Resgate à Vida
ISSRV

Instituto Social Saúde Resgate à Vida
ISSRV (1)
Instituto Social Saúde Resgate à Vida
ISSRV (2)
Instituto Social Saúde Resgate à Vida
ISSRV (3)
Instituto Social Saúde Resgate à Vida
ISSRV (4)

101.027.380,64
19.041.653,47
11.862.735,32
11.862.735,32

Instituto de Saúde, Educação e
Comércio ISEC
Instituto Sócrates Guanaes ISG

Osvaldo Cruz resposta imprecisa não respondeu não respondeu
Ourinhos Lei nº 6.365/2017 não respondeu não respondeu
Ouro Verde não possui não respondeu não respondeu
Palestina não possui não possui não possui
Palmares
Paulista resposta imprecisa resposta imprecisa não possui

Palmeira
d´Oeste não possui não respondeu não respondeu

Palmital não possui não respondeu não respondeu
Paraguaçu
Paulista não possui não possui não possui

Paraibuna
Lei nº 2.872/2014 e

Decreto nº
3.087/2016

União Saúde Apoio USA
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP

Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP 4.050.960,00

Instituto Casa Brasil
Hospital Psiquiátrico Espírita
Mahatma Gandhi

Paraíso não possui não possui não possui
Pariquera Açu não possui não respondeu não respondeu

Parisi não possui não possui não possui
Patrocínio
Paulista não possui não respondeu não respondeu

Pedra Bela não possui não possui não possui
Pedranópolis não possui não respondeu não respondeu

Peruíbe não possui não respondeu não respondeu
Piacatu não possui não possui não possui
Piquerobi não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Pirajuí Lei nº 2.492/2017 não respondeu não respondeu
Pirangi resposta imprecisa resposta imprecisa resposta imprecisa

Pirapozinho resposta imprecisa resposta imprecisa resposta imprecisa

Pirassununga não possui (Projeto
de Lei nº 153/2018) não possui não possui

Piratininga Lei nº 1.729/2006 não respondeu não respondeu

Poá Lei nº 3.759/2014

Instituto Social Saúde Resgate à Vida
Instituto Casa Brasil
Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
União Saúde Apoio USA
Instituto Bom Jesus
Instituto Corpore para o
Desenvolvimento da Qualidade de
Vida
Instituto BioSaúde
Associação Beneficente Cisne
Na Gestão Pública INTS
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP
Instituto Familiar NS
Instituto Nacional de Ciências da
Saúde INCS

11.862.735,32Instituto Social Saúde Resgate à VidaISSRV

Fenix do Brasil Saúde
Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" CEJAM

Centro de Estudos e Pesquisas "Dr.
João Amorim" CEJAM não respondeu

Associação Nacional de Apoio ao
Ensino, Saúde e Políticas Públicas de
Desenvolvimento ANAESP

Instituto Mais Saúde
Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD não respondeu

Instituto Social Med Life
Instituto Inovação
Instituto Moriah
Associação Paulista de Gestão Pública
APGP

Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde

Instituto Nacional de Pesquisas e
Gestão em Saúde InSAUDE

Instituto Hygia Saúde e
Desenvolvimento Social

Instituto de Saúde Educação e
Comércio ISEC

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Birigui

Instituto Brasileiro de Assistência
Social ABRASA

Agência Regional de Gestão da
Organização Social ARGOS

Pongaí não possui não respondeu não respondeu
Porto Ferreira não possui não possui não possui

Potim Lei nº 955/2018 não possui não possui

Pradópolis Lei nº 1.488/2016 e
Decreto nº 101/2017 não respondeu não respondeu

Praia Grande Lei nº 1.398/2008 não respondeu não respondeu
Presidente
Prudente Lei n.º 7.294/2010 resposta imprecisa resposta imprecisa

Promissão não possui não possui não possui
Quadra não possui não respondeu não respondeu
Quintana não possui não respondeu não respondeu
Rafard não possui não respondeu não respondeu

Redenção da
Serra não possui não respondeu não respondeu

Regente Feijó não possui não respondeu não respondeu
Registro Lei nº 1.459/2014 não respondeu não respondeu

Ribeirão
Bonito

Lei nº 2.223/2011 e
Decreto nº
2.180/2012

Santa Casa de Misericórdia de
Ribeirão Bonito não possui

Ribeirão
Branco Lei nº 8/2017

Centro de Estudos de Gestão Pública
SANAR

Centro de Estudos de Gestão Pública
SANAR 2.385.867,28

Instituto Familiar NS
União Saúde Apoio – USA

Ribeirão dos
Índios não possui resposta imprecisa resposta imprecisa

Ribeirão Preto não possui (Projeto
de Lei nº 144/2017) não respondeu não respondeu

Rifaina não possui não possui não possui
Rincão Lei nº 1.925/2013 não possui não possui
Rinópolis não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Rio Claro resposta imprecisa não respondeu não respondeu

Rio das Pedras Lei nº 3.020/2018 resposta imprecisa resposta imprecisa
Riversul não possui resposta imprecisa resposta imprecisa

Instituto Mais Saúde
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Federação Nacional das Entidades
FENAESC
Associação Plural
Instituto Corpore de Desenvolvimento
Humano

Instituto Innovare Gestão em Saúde
Pública INGESP

Instituto Innovare Gestão em saúde
Pública INGESP

5.426.444,60
(contrato com

prazo de vigência
de 150 dias)

Instituto Morgon de Educação, Saúde
e Esportes

Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu ACENI

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco SBCD

ONG Uma Visão para o Futuro do Vale
do Ribeira VISAVALE

Sorocaba Lei nº 9.807/2011 não respondeu não respondeu
Taciba não possui não possui não possui
Taguaí não possui não possui não possui
Taiuva não possui não respondeu não respondeu

Tapiratiba Lei nº 1.164/2017 não respondeu não respondeu
Taquarivaí Lei nº 913/2016 não respondeu não respondeu
Taubaté Lei nº 4.752/2013 não respondeu não respondeu
Teodoro
Sampaio não possui não possui não possui

Timburi Decreto nº
1.978/2018

Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde – InSAUDE resposta imprecisa

Tupã não possui não respondeu não respondeu
Tupi Paulista não possui resposta imprecisa resposta imprecisa
Ubarana não possui não possui não possui
Ubatuba resposta imprecisa não respondeu não respondeu
Urupês Lei nº 2.278/2014 não possui não possui
Valentim
Gentil não possui não possui não possui

Valinhos Lei nº 4.955/2013 não respondeu não respondeu
Vargem

Grande do Sul Lei nº 3.870/2014 não possui não possui

Vargem
Grande
Paulista

Lei nº 554/2010 não respondeu não respondeu

Viradouro
Lei nº 2.819/2009 e

Decreto nº
5.212/2017

resposta imprecisa não possui

Vitória Brasil não possui não possui não possui

Votuporanga Lei nº 4.626/2009 Santa Casa de Misericórdia de
Votuporanga

Santa Casa de Misericórdia de
Votuporanga 25.868.400,00

 
  

Observamos, na análise do quadro acima, que as qualificações conferidas pelos 
municípios recaem nas Santas Casas de Misericórdia e outras entidades locais ou regionais. 
Notamos ainda, que as mesmas organizações sociais que contratualizam com o Governo do Estado 
de São Paulo também estão presentes nos municípios paulistas que adotaram o modelo do contrato 
de gestão para os serviços públicos na área da saúde. 

 
É de se esperar, portanto, que os mesmos problemas detectados nos procedimentos 

de qualificação, contratação, execução e fiscalização na esfera estadual se multipliquem na esfera 
municipal, ganhando ares de maior gravidade em casos pontuais, onde a legislação municipal foi 
mais permissiva e menos cautelosa em manter critérios que visem buscar parceiros de fato 
preparados para assumir os serviços saúde e atender a demanda da população.     

,

 
No que se refere ao município de São Paulo, o Dr. Mauricio Faria, Conselheiro do 

Tribunal de Contas do Município – TCM, declarou, quando esteve na reunião da CPI, que “em 
primeiro lugar, o que chama muito a atenção é o peso que as organizações sociais vêm tendo na 
prestação dos serviços de saúde no município” continuou dizendo: 

 
“O SR. MAURICIO FARIA – (...) São Paulo foi um grande laboratório dessa experiência 
quanto à terceirização ou parceria público-privada na prestação dos serviços de saúde 
a partir de 2007”. E o que nós assistimos é o seguinte, quanto à execução 
orçamentária de 2017 das despesas realizadas na prestação de serviços de saúde, 
temos que 67.5% corresponderam a transferências para entidades sem fins lucrativos - 
OSS. Ou seja, o volume maior de recursos orçamentários naquela rubrica 
orçamentária que cuida da execução dos serviços de saúde, esses valores são 
alocados em transferências para as OSS. Isso ocorre em contratos de gestão e em 
convênios. Tem havido no município um processo paulatino de priorização dos 
contratos de gestão, de tal forma que muitos serviços de saúde que eram executados 
por meio de convênios, passaram a ser executados por meio de contratos de gestão. 
Ainda há um peso específico considerável dos convênios, mas o que está em 
crescimento e desenvolvimento são os contratos de gestão.” 
 
  
Este fenômeno que, de acordo com o Conselheiro Mauricio Faria, foi observado na 

Capital, certamente se disseminou por outros municípios que adotaram o modelo. 
 
No entanto, diferente do município de São Paulo, cuja capacidade financeira favorece 

a sustentabilidade dos contratos, a dificuldade de financiamento da saúde dos demais municípios do 
Estado promove experiências desastrosas. 

 
Alguns casos que esta CPI acompanhou nos municípios demonstram bem como um 

instrumento modelado para garantir maior agilidade e eficiência aos serviços de saúde, diante da 
má gestão, combinada com a total ausência de fiscalização e controle, resulta num atendimento 
caótico, quando não na falta deste, além de propiciar o surgimento de imbróglios jurídicos e 
financeiros envolvendo montantes impressionantes de recursos públicos. 

 
Foi o que apuramos nos casos Prefeitura de Mauá versus Fundação do ABC na gestão 

do Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini e Prefeitura de Guarulhos versus Instituto Gerir na 
gestão do Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos, contratos rescindidos pelas respectivas 
administrações municipais no decorrer do andamento da CPI. 

 
Em outros municípios constatamos a tentativa de práticas irregulares no processo de 

contratação e execução dos contratos, exemplo do caos envolvendo o atendimento à população 
pelo Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde – IABAS, em São Paulo, e o Centro 
Hospitalar de Atenção e Emergências Médicas – CEM, em Ribeirão Pires, este último rescindido 
após intervenção do próprio município. 

 
Ainda a situação lamentável onde o instituto das organizações sociais e dos contratos 

de gestão se vê apropriado por grupo formado por pessoas que se organizam para locupletação, 
através de práticas criminosas, sem qualquer compromisso com o público, caso da lastimável 
gestão do Hospital Ouro Verde em Campinas, pela Organização Social Vitale Saúde. 

 
Todos estes casos serão oportunamente abordados neste relatório, por ocasião das 

exposições das sub-relatorias, diligências, oitivas, denúncias e informações trazidas a esta CPI. 

Instituto Nacional de Ciências da
Saúde INCS

Instituto Nacional de Ciências da
Saúde INCS (1)
Instituto Nacional de Ciências da
Saúde INCS (2)

14.719.111,08
13.800.000,00

Associação Beneficente de
Desenvolvimento Social e Cultural
ABDSC
Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde InSAUDE
Instituto Brasileiro de Gestão
Hospitalar IBGH
Associação Beneficente Cisne CISNE
Associação das Crianças Excepcionais
de Nova Iguaçu ACENI
Instituto Casa Brasil ICB
Instituto de Apoio e Gestão à Saúde
IAGES

São Luiz do
Paraitinga não possui não possui não possui

São Lourenço
da Serra Lei nº 1.134/2017 não respondeu não respondeu

São Manuel Lei nº 3.634/2013 não respondeu não respondeu

São Paulo
(legislação e
relação de
entidades
qualificadas
consultadas
no site da

secretaria de
Gestão do

município de
São Paulo)

Lei nº 14.132/2006

Casa de Saúde Santa Marcelina

não respondeu

Sanatorinhos Ação Comunitária de
Saúde
Serviço Social da Construção Civil do
Estado de São Paulo SECONCI

Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina SPDM

Centro de Estudos e Pesquisas Dr.
João Amorim CEJAM

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo

Associação Beneficente de Assistência
Social e Saúde Pró Saúde

Congregação das Irmãs Hospitaleiras
do Sagrado Coração de Jesus

Associação Beneficente de Coleta de
Sangue COLSAN
Fundação Instituto de Pesquisa e
Estudo de Diagnóstico por Imagem
FIDI
Fundação do ABC
Associação Congregação de Santa
Catarina
Associação Saúde da Família ASF
Santa Casa de Misericórdia de Santo
Amaro

Organização Santamarense de
Educação e Cultura OSEC
Associação Comunitária Monte Azul
Fundação Faculdade de Medicina
FFM
Instituto Brasileiro de Controle do
Câncer
Sociedade Beneficente São Camilo
Instituto de Responsabilidade Social
Sírio Libanês
Instituto SAS
Instituto de Assistência Básica e
Avançada à Saúde IABAS
Instituto Social Esporte e Educação
Instituto Movimento de Esporte,
Educação, Saúde e Meio Ambiente
Instituto Social Hospital do Coração

ABDSC

Associação Shozo Iwai
Instituto Brasileiro de Gestão Cultural
Casa de Isabel Centro de Apoio à
Mulher, à Criança e o Adol. V. Sit.
Risco
Sociedade Assistencial Bandeirantes
Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
Instituto Sócrates Guanaes
Grupo de Apoio à Medicina
Preventiva e à Saúde Pública GAMP

Instituto Nacional de Amparo à
Pesquisa, Tecnologia e Inovação na
gestão Pública – INTS

Sociedade Beneficente Caminho de
Damasco

Instituto de Responsabilidade Social
Einstein

Instituto Nacional para o Progresso do
Conhecimento e Saúde INPCOS
Organização Social Vitale Saúde
Santa Casa de Misericórdia de
Pacaembu
Instituto Casa da Ópera ICO
Instituto Nacional de Pesquisa e
Gestão em Saúde InSAUDE

Instituto Social Hospital Alemão
Oswaldo Cruz ISHAOC

Associação Treino Livre de Apoio
Sociocultural ATLAS
Instituto Odeon

São Pedro do
Turvo

Lei nº 2.316/2017 e
Decreto nº 42/2017

Associação de Promoção Social e
Saúde – ASSPROSS

Associação de Promoção Social e
Saúde ASSPROSS 2.779.831,44

São Roque Lei nº 4.560/2016 não respondeu não respondeu
Serra Negra não possui não respondeu não respondeu

Serrana
Leis nºs 1.543/2013
e 1.565/2013 e

Decreto nº 57/2013
resposta imprecisa não possui

Sertãozinho
Lei nº 5.140/2010 e

Decreto nºs
6.178/2014

Associação Amigos da Saúde AAS
Instituto Ação, Cidadania, Qualidade
Urbana e Ambiental ACQUA

Associação Paulista de Gestão Pública
APGP

Instituto Nacional de
Desenvolvimento Social e Humano
INDSH
Instituto Biosaúde IB
Associação Beneficente de Assistência
Social e Hospitalar Pró Saúde
Organização Social Pró Vida
Hospital Psiquiátrico Espírita
"Mahatma Gandhi"

Associação Brasileira de Beneficência
Comunitária ABBC

Instituto de Medicina, Estudos e
Desenvolvimento IMED

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Bariri
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vem acompanhando os contratos de gestão e temos algumas coisas que são muito 
ilustrativas, da fragilidade de atitude da Secretaria Municipal da Saúde enquanto o 
papel do Estado e do poder público. Então nas contratações de contratos de gestão, as 
metas - que envolvem as de produção de serviços de saúde e relacionadas a equipes 
mínimas para cada contrato de gestão, envolvendo médicos e outros profissionais - 
não existem. Nossa auditoria não consegue identificar uma base técnica consistente 
para o estabelecimento dessas metas - para a quantificação das equipes mínimas e as 
metas de produção de serviços de saúde. Há uma grande inconsistência no 
estabelecimento daquilo que deve ser o produto no contrato de gestão. Esse é um 
elemento essencial. Quanto ao uso do sistema existente, o WebSas, vou dar um dado 
que mostra a fragilidade extrema. As OSS alimentam o sistema que deve fiscalizá-las. 
E não há nenhum procedimento de verificação de consistência desses dados que são 
objeto de alimentação pelas próprias OSS. E mais, o sistema permite que a OSS altere 
os dados que ela própria inclui no sistema por muitos meses - tanto os dados 
financeiros como os de produção de serviços de saúde. Isso dá uma ideia da absoluta 
fragilidade desse sistema, que na verdade é das OSS, quando a lógica primeira desse 
sistema é que fosse uma ferramenta do poder público para o gerenciamento e 
fiscalização do trabalho do trabalho das OSS. Mas se um sistema é alimentado pelas 
próprias OSS e essa alimentação fica em aberto durante vários meses, se o sistema 
não tem funcionalidades inteligentes, se não há nenhuma verificação daqueles dados 
que são postos em sistemas pelas OSS, então na verdade isso caracteriza um sistema 
que não é de gerenciamento e fiscalização do poder público. E como eu disse, esse 
sistema se mostrou tão falho que está sendo agora substituído. Se viu a necessidade 
de produzir outro sistema. Há inclusive uma circunstância da crise econômica 
brasileira, que em São Paulo teve um efeito nas despesas de contratos de gestão de 
convênios. Elas são tão altas, e é tão enigmático o destino desse dinheiro volumoso, 
que o próprio secretário municipal da Fazenda tem mostrado preocupação de saber 
mais para onde vai esse recurso público tão grande que é repassado às OSS. Há uma 
circunstância, uma crise econômica reduzindo as receitas do Município, que sempre 
teve uma pujança de receitas tributárias próprias. Ele agora apresenta um período de 
dificuldades de receitas municipais, e, portanto, uma dificuldade com a execução 
orçamentária do Município, porque algumas despesas têm um crescimento vegetativo 
considerável. Então há uma dinâmica de crescimento de despesas por dinâmicas de 
crescimento vegetativo, e uma compressão das receitas. O que leva a própria 
Secretaria da Fazenda olhar com outro olhar essas despesas com os contratos de 
gestão. Então um apanhado breve que eu faria é esse. Já a síntese é o seguinte, há 
uma previsão constitucional e legal para a parceria público-privada na prestação de 
serviços de saúde, mas primeiro a competência, a responsabilidade do poder público 
em traçar diretrizes e políticas de saúde é indelegável. Essa situação no Município de 
São Paulo de uma determinada transferência de atribuições indelegáveis, é um 
elemento preocupante. Existe um raciocínio por trás disso de que as entidades regidas 
pelo direito privado teriam mais capacidade de se organizarem e serem efetivas, de 
serem eficientes, do que o próprio poder público. Então transferir recursos em 
confiança para OSS ligadas à Escola Paulista de Medicina, Sírio Libanês e Einstein 
seria colocar esse dinheiro em boas mãos, o que é algo absolutamente indevido. 
Primeiro porque como eu disse, uma coisa é ser bem-sucedido em saúde privada, 
outra é saúde pública. E segundo, porque mesmo na saúde privada, em qualquer 
empresa, existe controles. As empresas privadas que deixam de estabelecer controles 
financeiros, de custos e gastos, sofrem graves riscos empresariais. Ter controle é da 
cultura da empresa privada e deve ser da cultura do setor público. Então não vejo que 
exista procedência nessa ideia de uma transferência em confiança de recursos aos 
parceiros privados. Como eu disse, para vocês terem uma ideia das transferências 

não existem Nossa auditoria não consegue identificar uma base técnica consistente

para entidades sem fins lucrativos, tivemos na execução orçamentária de 2014, três 
bilhões e 122 mil de reais de transferência. Em 2015, três bilhões e 357 mil de reais de 
transferências. Em 2016, quatro bilhões e 154 mil reais em transferências. E em 2017, 
quatro bilhões e 930 mil reais de transferência. Vejam que mesmo num caso de crise e 
escassez de recursos orçamentários, temos assistido um crescimento grande e forte 
dessas transferências para as organizações sociais. O presidente João Antonio tocou 
numa questão que tem nos preocupado. Como é sabido, há uma realidade fiscal das 
várias instâncias do poder público no Brasil. A União, os Estados e Municípios 
enfrentando problemas fiscais. A ideia da responsabilidade fiscal, de se evitar crises 
fiscais que possam criar uma situação de desorganização da prestação de serviços 
públicos eu entendo como um valor importante, construído inclusive ao longo dos anos 
no Brasil. E é suprapartidário; governos de partidos situados à esquerda, ao centro ou 
à direita, todos tiveram que lidar com uma cultura de responsabilidade fiscal. Dentro 
dessa cultura, chama a atenção os gastos com pessoal. É sabido que na evolução do 
gasto público no Brasil, as despesas com pessoal muitas vezes têm crescido de uma 
maneira um tanto descontrolada. No caso do Município de São Paulo, o Tribunal de 
Contas, e aí contando nesse particular também com uma sensibilidade da Secretaria 
da Fazenda, pretendemos verificar os gastos de pessoal das organizações sociais. 
Porque esses gastos não são conjunturais, não são momentâneos ou que deixarão de 
existir. Como eu mostrei, as OSS já têm um peso estrutural na prestação de serviços; 
na máquina de prestação de serviços de saúde as OSS têm um peso preponderante. A 
maioria das unidades de saúde já está sob gestão das OSS. E é sabido que nos 
contratos de gestão dos valores que são transferidos, a grande maioria dessas 
quantias é para despesa com pessoal - médicos, funcionários, etc. Também com 
serviços quarteirizados que envolvem pessoal intensivamente. Então o Tribunal de 
Contas do Município de São Paulo pretende analisar, verificar e quantificar essas 
despesas de pessoal embutidas das parcerias público-privadas; os contratos de gestão 
e convênios de saúde, e os convênios da educação. No município de São Paulo esses 
convênios têm tido um peso crescente, porque essas despesas com pessoal, como eu 
disse, não são conjunturais, momentâneas, mas permanentes. São estruturais. E é 
importante verificar o peso que essas despesas de pessoal estão tendo no orçamento 
do Município”. 
 
A transcrição deste trecho da oitiva do Conselheiro Mauricio Faria é importante, pois, 

embora extensa, serviu para dar uma clara demonstração dos avanços e desafios acerca da gestão, 
fiscalização e do controle das parcerias estabelecidas com as organizações socais e dos reflexos de 
fatores externos sobre o modelo.    

 
Na mesma data da oitiva dos membros do TCM, a CPI recebeu o Dr. Carmino Antonio 

de Souza, presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo e 
Secretário de Saúde do Município de Campinas. Este acabou por trazer a experiência negativa do 
município de Campinas, na gestão do Hospital Ouro Verde, caso que se tornou exemplo 
emblemático de má condução e utilização criminosa do instituto jurídico. 

 
O Hospital Ouro Verde, em Campinas, com aproximadamente 250 leitos, novo e 

moderno foi entregue à Organização Social Vitale a partir de 2016, com valor contratual de R$ 
11.600.000,00/mês. 

 
Segundo o Dr. Carmino, houve um problema que não foi previsto, talvez por 

inexperiência ou até porque talvez fosse uma prática de mercado, relacionado à questão da sub-
rogação dos funcionários: 

 

dessas transferências para as organizações sociais O presidente João Antonio tocou

 
Voltando a experiência da Capital, diversos são os desafios enfrentados na gestão e 

fiscalização destes contratos, conforme continuou a explicar o Conselheiro do TCM: 
 
“O SR. MAURICIO FARIA – (...) E nós temos uma realidade atual que é a seguinte, a 
Prefeitura Municipal de São Paulo tem na área de saúde 782 unidades - dessas, 513 
são geridas por organizações sociais. Ou seja, uma maioria já muito expressiva de 
unidades de saúde sob gerenciamento operacional das OSS. A prefeitura na área de 
saúde tem 1.341 serviços de saúde - desses, 778 são geridos por organizações 
sociais. Isso dá bem uma ideia do peso que essa relação de parceria público-privada 
vem tendo na prestação de serviços de saúde. O que podemos considerar hoje é que 
as OSS já ocupam um espaço estrutural na prestação de serviços de saúde. Então 
aquele conceito originário de uma atividade complementar, se torna um conceito 
relativizado. Porque na verdade o peso das organizações sociais na prestação dos 
serviços de saúde já é preponderante, de tal forma que elas acabam tendo uma 
influência, um poder administrativo considerável porque é um serviço essencial. E a 
prestação desse serviço depende estruturalmente da atividade das OSS. O que temos 
observado enquanto Tribunal de Contas em relação aos contratos de gestão - e 
também aos convênios, mas vou focalizar nos contratos - é o seguinte. A Secretaria 
Municipal da Saúde tinha uma experiência anterior a 2007 de gestão da prestação 
direta de serviços de saúde. A partir de 2007, quando então se inicia esse processo 
dos contratos de gestão em uma crescente, o que se apresenta é que a secretaria 
municipal teria que desenvolver uma capacidade nova, que já não era a capacidade do 
gerenciamento da prestação direta dos serviços de saúde. Mas sim uma capacidade 
para o gerenciamento dessa atividade de parceria público-privada. É gerenciar, 
fiscalizar e dar diretrizes para as atividades das OSS. O que se observa a partir de 
2007 é uma grande fragilidade da Secretaria Municipal da Saúde quanto a essa nova 
qualificação, esse novo papel de gerenciar, fiscalizar, planejar, dar orientação para 
esses parceiros privados na prestação dos serviços de saúde. Na verdade, num 
primeiro grande ciclo das OSS com o contrato de gestão, o que se observou no 
município de São Paulo foi uma transferência na prática das diretrizes que deveriam 
ser estabelecidas pela secretaria municipal para as OSS. Então havia uma lógica de 
que as OSS, como estão ligadas a grandes instituições relacionadas à prestação de 
serviços de saúde - Escola Paulista de Medicina, Hospital Albert Einstein, Sírio Libanês 
- havia uma ideia de que elas sabem fazer bem. E, portanto, a transferência maciça de 
recursos para as OSS estaria em boas mãos, prescindindo inclusive de um papel 
essencial do Estado de estabelecer as diretrizes e verificar o uso daqueles recursos 
segundo essas diretrizes públicas. Há uma diferença muito grande entre o 
estabelecimento de diretrizes públicas para a saúde pública, e a atividade privada na 
área da saúde. No Brasil é uma atividade dentro da legalidade, ela tem previsão 
constitucional legal, mas tem essa outra natureza de atividade privada. A atividade 
pública de saúde tem outra lógica, outros critérios - ou pelo menos deveria ter. O que 
nós assistimos durante todo um grande ciclo no Município de São Paulo foi uma 
transferência de recursos municipais às OSS sem diretrizes públicas e uma verificação 
efetiva da aplicação daqueles recursos, que são públicos, e, portanto, precisam ser 
devidamente verificados quanto ao seu uso. Durante todo esse primeiro ciclo o que 
tínhamos era o seguinte, o contrato de gestão tinha uma primeira versão em sua 
assinatura, bastante genérica. Essa primeira versão do contrato de gestão não tinha 
diretrizes e metas muito especificadas, e cabia à OSS o diagnóstico e estabelecimento 
dessas diretrizes. Havia uma transferência à OSS da fixação de uma política de saúde 
pública. Na prática, isso foi o que realmente ocorreu. E quanto aos recursos, o que 
ocorria era que os recursos eram transferidos mensalmente às OSS mediante 

Prefeitura Municipal de São Paulo tem na área de saúde 782 unidades dessas 513

apresentação de uma prestação de contas do mês anterior. Então havia essa regra de 
que a transferência do mês subsequente dependia de uma apresentação e uma 
prestação de contas a respeito do mês anterior. Essa prestação de contas em 2007, 
2008, 2009, já num período de pleno domínio de TI, computadores, informática, era 
feita em formulários de papel. E essas prestações de contas em papéis ficavam em 
pastas na Secretaria Municipal da Saúde sem nenhum tratamento efetivo. Era apenas 
a obrigação formal de apresentar uma prestação de contas para receber o repasse do 
mês subsequente. Mas a lógica da prestação de contas, que como a expressão diz, é 
prestar contas. É informar como aquele dinheiro estava sendo utilizado, qual o produto 
da utilização. E isso não era objeto de praticamente nenhuma fiscalização por parte da 
Secretaria Municipal da Saúde. Então eu inclusive fui relator da saúde anteriormente 
naquele período, e houve um acórdão do Tribunal de Contas do Município, que é 
considerado referência. Porque nesse acórdão nós usamos o seguinte método; havia 
20 e poucos contratos de gestão, escolhemos um e fizemos um acórdão a respeito 
daquele contrato  de gestão. Na produção desse acórdão, no trabalho de auditoria e 
instrução do processo, ficou claro que o que acontecia naquele contrato era uma 
realidade que ocorria em todos os demais contratos de gestão - essas situações que 
estou apresentando aqui. Transferência indevida à organização social, no 
estabelecimento de uma política pública de saúde, e não fiscalização do uso do 
dinheiro público. Inclusive a estrutura que deveria exercer essa fiscalização era 
quantitativamente, em número de pessoas, muito pequena. Sem os perfis profissionais, 
técnicos e de qualificação necessários, porque o que se requeria agora com a parceria 
público-privada era um perfil de auditor. Nós teríamos que ter nessa equipe de controle 
e fiscalização um perfil de auditor de saúde para verificar as metas que deveriam estar 
sendo cumpridas e os custos de efetivação dessas metas. No entanto, os perfis eram 
muito mal definidos, com uma equipe pequena, e sem TI. A ausência de TI que 
persiste até hoje é um indicativo da falha, da fragilidade desse acompanhamento e 
fiscalização. Eu sempre gosto de citar como em certas áreas, inclusive do poder 
público no Brasil, o desenvolvimento da TI foi avançado. E uma das áreas mais 
expressivas é a Receita Federal. Quando preenchemos nosso Imposto de Renda, o 
sistema, os computadores da Receita fazem a primeira fiscalização de aceite ou não 
da nossa declaração. E depois aquilo que é chamado de malha fina... A grande rede 
de fiscalização é por sistema, e a partir da atuação de um sistema com inteligência e 
cruzamento de dados, um sistema que consiga realizar um ciclo de fiscalização, 
entram os auditores da Receita Federal. Isso seria absolutamente necessário nos 
contratos de gestão do Município de São Paulo. Que desde o início fosse desenvolvido 
um sistema com essa lógica inteligente, que cruzasse dados. Que a prestação de 
contas já fosse feita com requisitos de preenchimentos de dados, que fossem 
requisitos próprios de funcionalidades inteligentes, e que então, com base no 
ferramental de TI e em sistema. Que a Secretaria da Saúde fizesse esse primeiro ciclo 
fiscalizatório, a partir do qual, detectados elementos de risco, impropriedades e 
incongruências, teríamos a atuação de auditorias da Secretaria da Saúde agindo e 
contando com esse trabalho de mineração de informações de dados que os sistemas 
deveriam fazer. Nós tivemos um primeiro ciclo sem sistema, de prestação de contas 
em papel, o que é um certo absurdo em 2007 e 2008. Depois tivemos a contratação de 
um sistema que se mostrou muito limitado, com muitas falhas de desempenho. O 
testemunho e admissão dessa limitação extrema é que agora está sendo contratada a 
produção de outro sistema, por meio da empresa de informática do Município, a 
Prodam, que está encarregada de desenvolver um outro sistema para a finalidade de 
fiscalização dos contratos de gestão. O que significa, insisto, na admissão cabal de 
que aquele sistema contratado na sua construção, o WebSas, e pago com dinheiro 
público, se mostrou extremamente limitado e ineficiente. Atualmente a nossa auditoria 

pastas na Secretaria Municipal da Saúde sem nenhum trati amento efetivo Era apenasv
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O que extraímos das informações prestadas pelos representantes da Organização 
Social Vitale Saúde é que uma instituição de pequeno porte que movimentava aproximadamente R$ 
300.000,00/mês e enfrentava dificuldades financeiras foi “usada” para assumir um contrato cujo 
valor era R$ 10.900.000,00/mês, mas o custo do equipamento de fato era R$ 13.000.000,00/mês. 

 
A conta simplesmente não fechava. Nas palavras bem colocadas do nobre deputado 

Barros Munhoz, parece brincadeira, até ingenuidade, acreditar que alguém tenha pegado uma 
Santa Casa que tinha um movimento ínfimo, pequenininha, com 300 mil reais por mês de 
faturamento, endividada, para assumir um transatlântico, um hospital que custa 10 milhões de reais 
por mês, um contrato com um déficit de 3 milhões. 

 
Sobre este caso, a CPI ouviu ainda o Sr. Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, réu 

denunciado nos autos do Processo n.º 0026786-40.2017.8.26.0114, que tramita perante a 4º Vara 
Criminal de Campinas, onde também constam como denunciados Paulo Roberto Segatelli Câmara, 
Daniel Augusto Gonçalves Câmara, Ronaldo Pasquarelli, Aparecida de Fátima Bertoncello e 
Ronaldo Foloni, pela prática de crime de organização criminosa, associado a outros ilícitos (fraude 
em licitação, peculato, corrupção, falsidade ideológica, apropriação de coisa pública), após ação 
investigativa conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – 
GAECO, relacionado ao chamamento público e contratação da Vitale Saúde para gerenciar o 
Hospital Ouro Verde. 

 
O Sr. Fernando Vítor Torres Nogueira Franco, que está preso desde novembro de 

2017, é apontado pelo Ministério Público nos autos da denúncia supracitada como sendo o “lobista” 
da Vitale Saúde. À CPI declarou ter ficado surpreso com as menções ao seu nome e o papel 
atribuído a ele pelo MP, que sua atribuição se restringia ao gerenciamento de uma parte do hospital, 
na condição de médico diretor. Esclareceu ainda que mantinha dois vínculos com a Vitale, como 
pessoa física, para atuar como diretor técnico da OSS e como pessoa jurídica, elaborando planos 
de trabalho para a entidade em outros projetos, e que seu ingresso na entidade se deu por 
intermédio de Ronaldo Foloni. 

 
Questionado, ainda, sobre possíveis relações com políticos, incluindo um grampo 

telefônico em que sugeriu ter relações com uma série deles, respondeu que isso não passou de 
uma brincadeira, uma força de expressão, que estava conversando com um amigo. 

 
Sobre as razões de desligamento do Sr. Fernando Vitor da direção do Hospital Ouro 

Verde, quem esclareceu foi o Sr. Diogo Alves Fernandes que alegou terem sido duas as 
considerações, “a primeira, porque entendeu na data também que passava quase um ano e meio a 
gestão do contrato e a situação no hospital não se resolvia, então, acreditava-se que a relação já 
tinha se desgastado ali com a Secretaria de Saúde, e até para dar uma credibilidade, inclusive para 
os funcionários, era necessário um gestor novo, além da redução da quantidade de diretores que 
tinha”. 

 
A questão que nos chama atenção neste caso, e aparecerá novamente nas diligências 

e em outras ocasiões é forma com que se deu a sub-rogação do contrato. A Vitale Saúde alega ter 
cedido a pressão da prefeitura pra aceitar o déficit diante da promessa de que mais adiante a 
situação financeira seria resolvida. É imperativa a definição de regras mais objetivas de sucessão 
na hipótese de sub-rogação contratual. 

 
No tocante ao caso concreto, objeto de processo criminal já instaurado, recomendável 

que a integra das oitivas e os documentos apresentados sejam remetidos ao Ministério Público, 
como contribuição da CPI para instrução processual. Ressaltamos, ainda, que no Conselho 

A conta simplesmente não fechava Nas palavras bem colocadas do nobre deputado

Regional de Medicina – CREMESP está em andamento sindicância para tratar do caso Hospital 
Ouro Verde (Processo n.º 61.696/2018). 

 
Finalmente, é de suma importância que a legislação estadual traga em sua  essência 

normas gerais que lastreiem a edição das leis municipais, conferindo maior transparência, 
segurança e credibilidade a este modelo de gestão nos municípios, afastando aventureiros atraídos 
por uma legislação frágil e permissiva. 

 
 
 

6. Das Diligências Realizadas Pela CPI das Organizações Sociais da Saúde 
 
A Lei n.º 11.124, de 2002, que disciplina a atuação das Comissões Parlamentares de 

Inquérito, determina que a CPI terá poderes próprios de autoridade judicial, prevendo a 
possibilidade de efetuar diligências onde e como se fizerem necessárias. 

 
Assim, em 06 de junho de 2018, foi deliberado o Requerimento n° 67/2018, aprovando 

a realização de diligências, por membros desta CPI ou por funcionários por eles designados para 
representá-los, para vistorias de equipamentos de saúde públicos, gerenciados por organizações 
sociais no Estado de São Paulo, em localidades e datas definidas posteriormente, podendo 
proceder com inspeções e requisitar informações e documentos, de modo que se pudesse dirimir 
dúvidas e auferir a verdade sobre os fatos relacionados à execução de contratos de gestão. 

 
Neste propósito, posteriormente a aprovação do requerimento supracitado, a 

presidência desta CPI editou o seguinte roteiro de diligência: 
 
“ROTEIRO PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA EM UNIDADES E SERVIÇOS DE 
SAÚDE GERENCIADOS POR ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 
1 - Identificar o nome da organização social gestora da unidade. Em unidades ou 
serviços de saúde estaduais, tais informações devem ser buscadas no portal 
transparência do governo do Estado, onde é possível consultar por unidade 
contratualizada todos os contratos e termos aditivos firmados. 
(http://www.portaldatransparencia.saude.sp.gov.br/). 
2 - Apresentar-se na recepção da unidade e solicitar a presença dos gestores da OS 
responsáveis pela unidade (superintendente ou diretor executivo, diretor clínico e 
diretor técnico) para que acompanhe a comitiva na vistoria. 
3 - Sugerimos que sejam entrevistados pelos parlamentares alguns usuários sobre 
grau de satisfação com o atendimento e serviços prestados na unidade e tempo de 
espera 
4 - Visitar as dependências da unidade ou serviços de saúde para compreender melhor 
o perfil do estabelecimento, os procedimentos e rotinas adotadas, observando: 

 organização, limpeza, acessibilidade e condições dos ambientes da unidade; 
 capacidade de acomodação de pacientes (se há pacientes/leitos nos corredores 

ou se há superlotação em espaços de enfermaria, etc); 
 se faltam médicos para atender as especialidades oferecidas pela unidade; 
 se há controle de presença de médicos, enfermeiros e demais profissionais; 
 se a escala dos profissionais de plantão está afixada em local acessível ao 

público, nos termos das normas regulamentares;  
 se faltam profissionais no dia da visita, se a escala do plantão dos médicos está 

sendo cumprida e se há médicos realizando plantão a distância; 
 se há equipamentos em desuso ou quebrados; 
 outros aspectos que entender relevante à CPI. 

dibilid d t modelo de gestão nos municípios afastando aventureiros atraídos

“O SR. CARMINO ANTONIO DE SOUZA  - Houve um primeiro embate em relação a 
isso, e reconhecidamente por quem saiu e entrou, esse valor era da ordem de dez 
milhões e meio de reais. Isso se relacionava a férias vencidas, banco de horas e 
algumas outras atividades. O nosso contrato de gestão previa seis meses de 
pagamento integral, sem nenhum tipo de ajuste nos primeiros seis meses, e a partir do 
sétimo mês os ajustes que deveriam ser feitos através das avaliações. E foi muito 
falado aqui e quero reforçar o que aprendi nesse período, porque era muito 
inexperiente nesse assunto ligado às organizações sociais. A chave do sucesso é a 
fiscalização, que seja ela nos dados assistenciais, qualitativos, quantitativos e a 
fiscalização na área contábil e financeira, são dois elementos absolutamente 
fundamentais. Talvez as próprias organizações sociais não estejam tão acostumadas 
com isso sendo feito de maneira tão restrita e com uma lente tão grande. A fiscalização 
fez com que a partir do sétimo mês uma média em torno de um milhão de reais fosse 
consistentemente retirado do pagamento da organização. Isso foi criando uma situação 
de enfraquecimento econômico. E infelizmente esse não foi o único problema que 
aconteceu lá. Houve uma ação importante do Ministério Público com a atuação do 
GAECO, que levou a uma atuação do MP com a prisão de alguns diretores de uma 
organização social, infelizmente com envolvimento de um funcionário de carreira da 
própria Secretaria da Saúde, que fazia parte do departamento de prestação de contas. 
De modo que ao final de 2017, exatamente no dia cinco de dezembro de 2017, nós 
suspendemos o contrato de gestão com essa entidade e damos um passo atrás.  
Decidimos, e é decisão do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, que toda a gestão 
das unidades públicas, tudo que for público, será gerido pela administração pública. 
Isso não quer dizer que possamos ter parcerias específicas dentro das nossas 
unidades. E foi criada uma autarquia, na verdade uma evolução de uma que já existia, 
o Hospital Mário Gatti, que denominamos de Rede Mário Gatti de Urgência e 
Emergência. Toda a nossa rede de urgência e emergência, incluindo SAMU, e nossos 
dois hospitais passaram a ter gestão pública. Por ação do MP e depois determinação 
do juiz, e agora controlado pelo MP, estamos fazendo essa transição e parcerias 
segmentadas, que podem ser públicas com a própria Unicamp por exemplo, 
filantrópicas com entidades como o Penido Burnier, na área de oftalmologia. Enfim, 
cada atividade do hospital poderá ter parcerias, mas será feito através de gestão 
pública da própria unidade. Em nosso entendimento o problema da gestão através de 
organizações sociais não está no modelo em si, a meu ver. Ela se deve a duas coisas 
fundamentais; uma é o compromisso público da organização social. É importante o 
compromisso público, não pode haver um compromisso, seja corporativo, econômico 
ou qualquer outro. A função é pública, com dinheiro público. Como foi dito na sessão 
anterior, é dinheiro público desde a origem até o final de sua execução. Isso tem que 
ser controlado. E a fiscalização é um elemento absolutamente fundamental. Nós temos 
que aperfeiçoar o nosso mecanismo de fiscalização e fazer com que tenhamos os 
números a tempo de evitar algum problema.” 
 
Sobre este péssimo exemplo de gestão de uma unidade hospitalar por uma 

organização social, a CPI recebeu no dia 15/08, o Sr. Mauricio Rodrigues, provedor da Organização 
Social Vitale Saúde, acompanhado do Sr. Diogo Alves Fernandes, ex-diretor do Hospital Ouro 
Verde. 

 
O Sr. Mauricio Rodrigues explicou que, o surgimento da Organização Social Vitale 

Saúde resultou de uma alteração da razão social da Santa Casa de Bariri. Portanto, são ambas a 
mesma entidade. Disse que “apareceram lá pessoas que os orientaram e deram ideias para 
montarmos uma OS, e assim nós fizemos, porque era um meio de se escapar, de levantar fundos. 

sétimo mês os ajustes que deveriam ser feitos através das avaliações E foi muito

Na época se pensava nisso, que conseguiríamos levantar fundos para manter nossa Santa Casa e 
para poder dar uma “ribada” no nosso hospital. Montamos a OS.” 

 
Mais a frente em seu depoimento, explicou que a então presidente da Santa Casa de 

Bariri, Sra. Aparecida de Fátima Bertoncello, foi procurada por um grupo de pessoas com a 
proposta de transformar a entidade numa OS e expandir os negócios. Uma vez conquistada tal 
classificação, a nova OS foi selecionada para gerenciar o Hospital Ouro Verde. 

 
Segundo ele, antes da qualificação como OS, o faturamento mensal da Santa Casa de 

Bariri circulava em torno de R$ 300.000,00. 
 
O ex-diretor do Hospital Ouro Verde continuou relatando o caso: 
 
“O SR. DIOGO ALVES FERNANDES - em novembro de 2017 eu fui convidado pela 
então provedora, que era a D. Aparecida de Fátima, para assumir a Ouro Verde, a 
diretoria da Ouro Verde, por conta de uma série de dificuldades que tinha naquele 
hospital. É um hospital realmente crítico. Então, como o Maurício falou, ela decidiu, no 
momento, desligar toda a diretoria que ali atuava e me convidar para tentar ajudar no 
hospital, porque o projeto que a gente administrava em São João da Boa Vista, no 
caso, ia muito bem, então ela depositou em mim essa confiança. Chegando a esse 
hospital em primeiro de novembro, isso foi 30 dias antes da deflagração da operação 
Ouro Verde pelo Gaeco, a gente pôde constatar uma série de situações. Não digo da 
parte de irregularidade criminal, isso está sendo investigado, mas estudando 
financeiramente a situação do hospital ficou evidente toda a situação caótica e por que 
estava acontecendo ali. Esse contrato de gestão - e a gente vê claramente quando 
estuda os números - é deficitário. Hoje ele está suspenso. Eu falo que ele é porque ele 
não está encerrado, ele está suspenso desde novembro, desde dezembro, aliás - o 
prefeito decretou a suspensão do contrato. Ele iniciou em maio de 2016 esse contrato 
já com déficit de, aproximadamente, três milhões por mês. Então o valor do custeio do 
contrato era de 10 milhões e 900 com o reajuste que teve, mas o custo do hospital 
chegava a mais de 13 milhões. Por que esse déficit existia? Era folha de pagamento, 
nitidamente. A folha de pagamento do plano de trabalho - quando a gente pega, 
inclusive, faz parte do contrato de gestão - contempla em torno de cinco milhões, 
aproximadamente. A folha real do hospital é de oito milhões. Ou seja, os três milhões é 
a folha de pagamento. Foi o que causou todo o transtorno de deixar de pagar 
impostos, fornecedores, médicos, funcionários, enfim, causou greves, falta de insumos 
e todo o caos que até hoje chega lá ao hospital. Por que esse déficit desde o primeiro 
dia de contrato de gestão? Houve uma sub-rogação de folha de pagamento. Então, na 
época, não estava previsto no contrato a sub-rogação de todo aquele pessoal, que era 
em torno de 1.500 funcionários. Porém, a própria prefeitura - algo que eu sei, na 
verdade - meio que forçou a entidade a assumir, porque a OS anterior não tinha o valor 
para fazer o pagamento da rescisão desse pessoal todo, que eram 1.500 pessoas, 
nem a prefeitura. A solução no momento, provavelmente por ser ano eleitoral, acabou 
sendo essa pressão para que a Vitale assumisse os funcionários, mesmo sendo três 
milhões a mais do que o plano de trabalho, com a promessa de que seria feito, em 
seguida, um termo aditivo contemplando esse valor. Foi feito dessa forma, foi sub-
rogada a folha de pagamento, com impacto financeiro de aproximadamente três 
milhões a mais por mês. Evidentemente, após alguns meses, começou a dar impacto 
porque a conta já não fechava. Então deixou de fazer pagamento de impostos, 
começou a acumular dívida.” (grifos do relator) 
 

proposta de transformar a entidade numa OS e expandir os negócios Uma vez conquistada tal
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Em seguida, os deputados foram recepcionados pelo diretor clínico da unidade, Dr. 
José Eduardo Vassallo, que os acompanhou em visita por algumas alas do hospital, 
passando informações sobre protocolos de atendimentos. 
Havia grande movimentação da equipe do hospital, que remanejava macas dispostas 
nos corredores e lavava o chão, numa nítida impressão de que realizavam mutirão 
para reorganização dos espaços. 
Em seguida, foram recebidos na sala de reunião da diretoria pelo diretor técnico da 
unidade, Dr. Fabio Luis Peterlini e sua equipe, que prestou informações sobre a 
unidade e o contrato de gestão. 
O encontro foi encerrado por volta das 14h00. 
PONTOS DISCUTIDOS: 
Taxa de Ocupação de 92,18%, considerada muito elevada para um hospital. 
Compromete eventuais operações de contingência. 
Investimentos: O montante de custeio em 2017 foi de R$ 139.902.287,64 e teve um 
investimento de R$ 480.000,00. Nos últimos 20 anos foram realizados poucos 
investimentos na unidade, que demanda melhorias. A Secretária de Saúde do Estado 
tem sido informada constantemente sobre estas demandas. 
Contratos Quarteirizados: 36,33% do pessoal são de serviços terceirizados pela SPDM 
(quarteirizados). A maioria das pessoas jurídicas contratadas são médicos.  
Remuneração dos Membros da Diretoria: Não é divulgada. Informaram que há uma 
declaração da diretoria que trata do assunto e que encaminharão à CPI.  
Passivo Civil e Trabalhista: Há um passivo oriundo de contencioso civil e trabalhista 
que preocupa a entidade e que não é possível ter com segurança uma real dimensão 
deste passivo. 
Identificação das alas: Havia erro na identificação das alas da enfermaria masculina e 
feminina, que estavam com placas trocadas. 
Contratações de Pessoal: Informou que a maior parte do corpo médico é contratado 
como pessoa jurídica e o pessoal técnico pelo regime da CLT. 46,86% do pessoal são 
celetistas. Há um regulamento para o processo de contratação, que será encaminhado 
à CPI. 
Contratação de serviços: Há regulamento de compras que será encaminhado à CPI. 
Avaliação dos Serviços de Atendimento ao Usuário: Segundo a diretoria a satisfação 
gera em torno de 70% no Pronto Socorro e 90% na unidade em geral. Há uma 
metodologia de avaliação mista com manifestações espontâneas por diversos canais e 
pesquisas dos gestores. 
Fiscalização e acompanhamento da gestão dos contratos: O diretor técnico informou 
que realizam reuniões e contatos semanais com uma coordenadoria designada pelo 
Departamento Regional de Saúde da Grande São Paulo – DRS-1. Também participam 
de reuniões mensais com as diretorias dos hospitais estaduais e trimestrais com a 
Coordenadoria de Gestão de Contratos da Secretaria de Saúde. Visitas na unidade 
pelos técnicos da Coordenadoria de Gestão de Contratos são esporádicas. Em 2017 
ocorreram três visitas.    
Preço do Estacionamento: O serviço é quarteirizado com a justificativa de que cobrar 
pelo estacionamento é a melhor forma de administrar o espaço e garantir segurança. 
DOCUMENTOS REQUISITADOS À DIRETORIA:  
Relação das empresas quarteirizadas que prestam serviços na unidade, com 
identificação dos serviços específicos contratados e valores dos respectivos contratos; 
Cópia da íntegra dos contratos dos serviços quarteirizados, conforme relação do item 
1; 
Documento contábil e/ou declaração onde conste informação sobre remuneração dos 
membros da diretoria da unidade; 

para reorganização dos espaços

Relatório de execução orçamentária do Hospital Geral de Pedreira, por natureza de 
despesa, dos últimos 3 (três) exercícios encerrados; 
Cópia do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; 
Informações sobre a metodologia adotada para controle de ponto do pessoal 
diretamente contratado e das pessoas jurídicas; 
Relatório gerencial das avaliações dos serviços de atendimento ao usuário dos últimos 
5 (cinco) meses, com explicações acerca da metodologia adotada para coleta das 
referidas avaliações, bem como o peso destas no atendimento das metas; 
Cópia do Regulamento de contratações de pessoal e aquisição de bens e serviços, em 
especial esclarecimentos sobre a metodologia adotada para seleção de pessoal; 
Cópia do documento de que a unidade solicitou providências quanto à destinação 
adequada de bens inservíveis/ambulâncias sucateadas. 
São partes integrantes deste relatório uma mídia/DVD, contendo a reportagem da TV 
Alesp que acompanhou a diligência, e uma pasta com os documentos requisitados à 
diretoria do Hospital Geral de Pedreira. 
Sendo o que tínhamos a relatar. 
São Paulo, em 06 de junho de 2018.” 

 
Sobre os desdobramentos da diligência e informações posteriormente prestadas pela 

SPDM, no comando do Hospital de Pedreira desde 2015, justificou que o modelo de 
contratualização de prestação de serviços médicos está em vigor há mais de 10 anos, ou seja, que 
as relações contratuais foram herdadas no processo de sub-rogação. 

 
A relação de pessoas jurídicas contratadas pela SPDM no Hospital de Pedreira na data 

da diligência alcançava o número de 224 contratos, tendo por objeto atividades meio e fim 
desempenhadas na unidade. A maior parte dos contratos trata de prestação de serviços de 
especialidades médicas. 

 
Entre estas centenas de contratos, nos chama a atenção os celebrados com a Amil 

Assistência Médica Internacional para cobertura de custo de assistência médica prestadas por 
terceiros aos funcionários, no valor de R$ 198.253,79, e com a Odontoprev para plano odontológico 
privado e assistência odontológica, no valor de R$ 19.330,57. Causa-nos estranheza que o contrato 
de gestão seja onerado com contratação de serviços com as finalidades acima descritas em 
benefício dos funcionários da SPDM, já que ela mesma atua na área de saúde, detendo capacidade 
e expertise reconhecida no mercado, sendo uma entidade que pratica filantropia e, inclusive, 
proprietária de hospital privado próprio. 

 
O Estado custear convênio médico particular para funcionários da SPDM contratados 

para trabalharem num hospital público estadual chega a ser uma ironia e, senão irregular, 
inadequado e inoportuno. Sem considerar a afronta a isonomia de tratamento em relação aos 
funcionários de outras unidades públicas estaduais gerenciadas por esta ou outras OSs que não 
têm o mesmo benefício.  

  
Questionado sobre estes contratos durante a oitiva prestada à CPI, o Dr. Ronaldo 

Ramos Laranjeira, Diretor Presidente da SPDM colocou a situação na conta de sua antecessora, 
afirmando que se tratavam de contratos herdados no processo de sub-rogação. Na mesma 
oportunidade o Dr. Nacime Mansur, coordenador das instituições afiliadas à SPDM, declarou 
compartilhar da inadequação a respeito da contratação dos planos de saúde e reforçou não ser 
prática da SPDM contratar tais serviços, e que em duas unidades (Hospital de Pedreira e Hospital 
Geral de Guarulhos) recebidas por sucessão ainda existem contratos desta natureza e que apenas 
não foram rescindidos por uma questão trabalhista. O entendimento é que há direito adquirido 
daqueles funcionários. 

Relatório gerencial das avaliações dos serviços de atendimento ao usuário dos últimos

Obs.: Durante a visita pode haver restrições de acesso a espaços em razão dos riscos 
sanitários (centros cirúrgicos, por exemplo), bem como devemos ter cautela no tocante 
ao registro de imagens, em razão do direito a privacidade e imagem dos pacientes. 
5 - Após a realização da visita nas dependências da unidade, sugerimos a realização 
de reunião com os gestores da OS, onde será possível questionar aspectos do 
contrato de gestão, tais como: 

 Desde quando a OS opera naquela unidade e qual o valor do repasse mensal ou 
anual do contrato de gestão; 

 Se o atendimento é 100% SUS ou se a unidade tem dupla porta (SUS e 
convênios/particulares); 

 Qual a taxa de ocupação da unidade e se esta taxa é considerada razoável ou 
se compromete operações de contingência; 

 Qual o número de funcionários da área fim (médicos e outros); 
 Qual o percentual de pessoal celetista e de pessoal terceirizado pela OS; 
 Qual o procedimento para seleção e contratação de pessoal e serviços; 
 Qual o método adotado para controle de frequência do pessoal diretamente 

contratado e das pessoas jurídicas; 
 Qual a metodologia adotada para avaliação dos serviços pelo usuário e qual o 

grau de satisfação apurado nas últimas avaliações, preferencialmente separando esta 
informação no que diz respeito aos serviços de emergência (pronto socorro), quando 
houver; 

 Qual a rotina adotada entre a diretoria da unidade e a secretaria da saúde no 
que diz respeito à fiscalização e acompanhamento da gestão dos contratos e dos 
serviços prestados (se há reuniões, auditorias, vistorias e qual a periodicidade); 

 Se a unidade possui alvará de vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; 
 Outros aspectos que entender relevante à CPI. 

6 - Documentos que podem ser requisitados: 
Relação dos serviços terceirizados pela OS (quarteirizadas), com identificação da 
prestadora, dos serviços específicos contratados e valores dos respectivos contratos; 
Relatório de execução orçamentária da unidade, por natureza de despesa, dos últimos 
3 (três) exercícios encerrados; 
Cópia do Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB; 
Relatório gerencial das avaliações dos serviços de atendimento ao usuário dos últimos 
5 (cinco) meses; 
Cópia do Regulamento de contratações de pessoal e aquisição de bens e serviços; 
Outros documentos que entender relevantes à CPI 
Obs.: O prazo para envio de documentos à CPI é de até 15 (quinze) dias corridos, 
contados da data da visita, podendo as partes ajustarem prazo inferior de comum 
acordo. 
7 - Após a realização da diligência deverá ser enviado à secretaria da CPI das 
Organizações Sociais da Saúde (email: cpioss@al.sp.gov.br aos cuidados da Letícia) 
um relatório resumido sobre a diligência. Tal relatório será juntado ao processo 
administrativo da CPI e transmitido aos demais membros da CPI.” 

 
Passamos a transcrição dos relatórios das diligências promovidas pela CPI com os 

desdobramentos, conclusões e encaminhamentos recomendados em cada situação: 
 
a. Relatório da Diligência Realizada pela CPI das Organizações Sociais da 

Saúde no Hospital Geral De Pedreira, em 06/06/2018: 
“PRESENTES 
Compareceram à diligência os deputados Edmir Chedid, presidente da CPI, Carlos 
Neder, sub-relator para os contratos com OSs de saúde que atuam no município do 

contrato de gestão tais como:

São Saulo e Wellington Moura, vice-presidente da CPI e sub-relator para os contratos 
com OSs de saúde que atuam nos demais municípios do Estado.  
Estiveram representados por seus assessores os deputados Barros Munhoz, Cássio 
Navarro e Marco Vinholi. 
Presentes também, o Dr. Maurílio Maldonado e a Dra. Carolina Canniatti Ponchio, 
ambos procuradores da Alesp; e o Dr. Sergio Donofrio e Dr. Elson Lourenço Portela, 
ambos da assessoria da polícia civil da Alesp, equipe de imprensa da TV Alesp, 
demais assessores e imprensa. 
INFORMAÇÕES SOBRE O HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 
End.: Rua João Francisco de Moura, 251, Vila Campo Grande, São Paulo-SP. 
CNPJ 61.699.567/0062-04 
Inaugurado em 26 de junho de 1998, em aproximadamente 22 mil metros quadrados 
de área construída.  
Entre 1998 e 2011, a unidade esteve sob a gestão da organização social Associação 
Congregação de Santa Catarina. 
Entre 2012 e 2015, a unidade esteve sob a gestão da organização social Cruzada 
Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social. 
Desde 15 de junho de 2015 o Hospital Geral de Pedreira está sob a gestão da 
organização social Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – SPDM. 
É um hospital de média complexidade, que atua com assistência hospitalar, hospital-
dia, cirurgias ambulatoriais, urgências e atendimento ambulatorial. 
Oferece pronto socorro adulto e infantil, maternidade, UTI adulto, pediátrica e neonatal, 
banco de leite e banco de sangue. 
Atende as especialidades de clínica médica, pediatria, cirurgia-geral, ginecologia, 
obstetrícia e ortopedia, também oferece atendimento de fisioterapia e fonoaudiologia 
aos pacientes internados. 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO: 
Organização Social Gestora: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
– SPDM. 
Responsável Técnico e Legal: Dr. Fábio Luis Peterlini 
Valor do Contrato: R$ 12.052.000,00/mês. 
São 1283 funcionários e 443 médicos.  
Há contratos de quarteirização de serviços médicos: Clínica médica, pediatria, 
oftalmologia, ortopedia, ginecologia, UTI, anestesia, etc., gerando um valor total: R$ 
3.912.955,00/mês. 
Na fiscalização Ordenada do TCESP, realizada em março de 2018, o fiscal relatou que 
as condições da sala de espera não são boas. Pronto-socorro sem ventilador ou ar 
condicionado. Grau de satisfação com relação ao atendimento é ruim. Demora no 
atendimento pelo médico, após resultados dos exames. O tempo de espera total, ainda 
não encerrado, ultrapassou 12 horas. Controle de frequência manual. Os médicos 
terceirizados não registram o ponto em tempo real, apenas respondem a chamada 
quando da ronda administrativa é efetuada. Banheiro sujo e mal conservado. Depósitos 
e cozinha não estavam em boas condições. Falta de limpeza e lixo espalhado pelo 
chão da cozinha. Superlotação, com pacientes da pediatria nos corredores na 
pediatria. Falta do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB. 
RELATO SOBRE A DILIGÊNCIA 
Os deputados e assessores chegaram à unidade por volta das 11h10, porém somente 
foram autorizados a entrar na unidade por volta das 11h45. 
Enquanto aguardavam a autorização para entrada, os deputados conversaram com 
usuários/acompanhantes, que relataram falta de medicação, demora no atendimento e 
agendamento de procedimentos, problemas de infraestrutura etc. 

ambos procuradores da Alesp; e o Dr Sergio Donofrio e Dr Elson Lourenço Portela
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Segundo a CROSS, são 2.965 unidades ambulatoriais com acesso ao portal, todas 
com equipamentos próprios. 
A empresa Duosystem Tecnologia e Informática tem aproximadamente 60 (sessenta) 
funcionários, segundo Sr. Renato Gonçalves, gerente de Informática. Estes 
funcionários não são exclusivos para a CROSS pelo fato de que a Duosystem possui 
outros contratos com outros Estados. 
No contrato com a empresa IMF, são utilizados 33 (trinta e três) aparelhos de vídeo 
conferência, sendo 6 (seis) internos e 27 (vinte e sete) nas bancadas nos locais 
conveniados, sendo de vários modelos e com valor que varia entre R$ 2.000,00 a R$ 
10.000,00. 
RELATO SOBRE A DILIGÊNCIA 
Os deputados e assessores chegaram à sede da Central de Regulação de Ofertas de 
Serviços de Saúde do Estado de São Paulo - CROSS, por volta das 10h30, do dia 
03/07/2018. 
Foram recebidos na sala de reunião do 12º andar pelo Superintendente da CROSS, Dr. 
Didier Roberto Torres Ribas; pela Gerente Executiva, Dra. Elodimara Correia; pelo 
Gerente Médico, Dr. Domingos Guilherme Napoli; e pelo Gerente de Informática, Sr. 
Renato Gonçalves. 
A diretoria da CROSS promoveu exposição sobre a criação, estrutura, campo de 
atuação, funcionamento e outras informações relacionadas as operações da CROSS, 
apresentação esta que faz parte integrante do presente relatório. 
Durante a apresentação supracitada foram feitos diversos questionamentos pelos 
deputados. Em seguida, os deputados visitaram as dependências para conhecer a 
estrutura da CROSS instaladas nos 12º andar (locado a um custo mensal aproximado 
de R$ 25.000,00) e 13º andar (de propriedade da Secretária de Saúde do Estado). 
Conversaram com alguns funcionários, médicos e atendentes, constataram a dinâmica 
dos atendimentos e conheceram os sistemas de monitoramento dos trabalhos 
desenvolvidos no local. 
O encontro foi encerrado por volta das 13h00. 
PONTOS DEBATIDOS 
Se a diretoria da CROSS saberia responder se a PRODESP foi considerada para 
desenvolver o sistema e operá-lo antes da contratualização da OS; 
Esclarecimentos sobre o andamento da execução das obras de ampliação da sede da 
Secretaria da Saúde para acomodar a CROSS; 
Informações sobre a expertise das empresas contratadas pela CROSS para 
desenvolver os sistemas e se os mesmos são de propriedade do Estado; 
Esclarecimentos sobre a forma de contratação dos 310 funcionários, sendo 120 
médicos, sendo esclarecida que são todos celetistas; 
Informações sobre controle de frequência dos funcionários que é feito por meio de 
controle de ponto eletrônico; 
Esclarecimentos sobre a tomada de decisão sobre a descentralização dos serviços da 
CROSS com a assunção da regulação própria por 07 DRS e 10 unidades que utilizam 
o portal; 
Esclarecimentos sobre o procedimento de contratação da empresa Duosystem 
Tecnologia e Informática, para execução de serviço de desenvolvimento e manutenção 
do sistema de regulação, cujo sócio administrador da empresa, Senhor João Paulo 
Batista Campi, que foi coordenador da coordenadoria de gestão e contratos de 
serviços de saúde, da Secretaria de Saúde; 
Esclarecimentos sobre o procedimento de contratação da empresa IMF Tecnologia 
para a Saúde, para execução de serviço de desenvolvimento e manutenção do sistema 
de vídeoconferência, bem como fornecimento de equipamentos; 

outros contratos com outros Estados

Informações sobre estatísticas de atendimento, com tempo de resposta, vagas 
solicitadas e atendidas. 
DOCUMENTOS REQUISITADOS À SUPERINTENDÊNCIA DA CROSS:  
Cópia da apresentação elaborada pela CROSS e apresentada aos deputados e 
assessoria na referida reunião; 
Relação das empresas (pessoas jurídicas/quarteirizadas) contratadas pela CROSS, 
com identificação do prestador, dos serviços específicos contratados e valores dos 
respectivos contratos; 
Cópia da íntegra dos contratos dos serviços quarteirizados, conforme relação do item 2 
(enviar, exclusivamente, em meio digital); 
Cópia da íntegra do procedimento de escolha de empresa para fornecimento do 
sistema de informação para regulação dos serviços, que resultou na contratação da 
Duosystem Tecnologia e Informática Ltda., com relação das empresas que ofertaram 
propostas, seus respectivos valores e critérios e motivação para escolha da contratada; 
Cópia da íntegra do procedimento de escolha de empresa para fornecimento do 
sistema e equipamentos para vídeoconferência, que resultou na contratação da IMF 
Tecnologia para Saúde Ltda., com relação das empresas que ofertaram propostas, 
seus respectivos valores e critérios e motivação para escolha da contratada; 
Informações sobre a execução das obras objeto dos termos aditivos 2/2017, de 
23/10/2017 e 1/2018, de 21/12/2017, para reforma e ampliação em áreas adjacentes 
ao prédio da seda da Secretaria da Saúde para sediar as atividades da CROSS, 
indicando: a) quem (empresa) está executando a obra; b) qual o procedimento adotado 
e critérios para escolha da empresa executora da obra; c) cópia da íntegra do 
procedimento de escolha de empresa para execução da referida obra; d) cronograma 
físico-financeiro; e) projeto executivo; f) informações sobre a fase atual de andamento 
da referida obra.  
Quadro de funcionários das empresas Duosystem Tecnologia e Informática Ltda. e IMF 
Tecnologia para Saúde Ltda. que prestam serviços nos contratos com a CROSS; 
Cópia do Regulamento de contratações de pessoal e aquisição de bens e serviços, em 
especial esclarecimentos sobre a metodologia adotada para seleção de pessoal, se 
houver; 
Relatório estatístico sobre as demandas e o tempo de regulação/resposta dos serviços 
da CROSS, parâmetros mensais e anuais, considerando os serviços solicitados, 
atendidos, não atendidos, encaminhados e outros aspectos da operacionalização da 
regulação;  
Relatório da execução orçamentária da Central de Regulação de Ofertas de Serviços 
de Saúde do Estado de São Paulo- CROSS, por natureza de despesa, dos últimos 3 
(três) exercícios encerrados; 
Esclarecimentos sobre as criticidades e dificuldades apuradas nestes anos de 
operação da CROSS pelo Seconci, com as informações que entenderem pertinentes; 
Outros documentos e/ou informações que entenderem sejam pertinentes à matéria 
tratada nesta CPI. 
Faz parte integrante deste relatório a impressão dos slides apresentados pela Diretoria 
Executiva do CROSS aos deputados e assessores durante a diligência, a lista de 
presença na reunião, cujas cópias seguem anexas. 
Sendo o que tínhamos a relatar. 
São Paulo, em 03 de julho de 2018.” 

 
Sobre os desdobramentos da diligência e informações posteriormente prestadas pelo 

SECONCI-SP, no comando da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS 
desde 2010, após fusão de  dois serviços (Conexa e CRUE) foi esclarecido que a CROSS regula o 
agendamento ambulatorial nos equipamentos de saúde estaduais, as urgências médicas inter-

Relação das empresas (pessoas jurídicas/quarteirizadas) contratadas pela CROSS

 
Outro problema relatado pelos representantes da SPDM na oitiva, e que abate o 

Hospital de Pedreira, também surgiu em outras oitivas de representantes de organizações sociais. 
Falamos do passivo civil e trabalhista herdado nos processos de sub-rogação contratual. 

 
A má gestão e o absoluto descomprometimento com as obrigações legais e 

contratuais, em especial as de natureza trabalhista quando das rescisões, dão causa ao futuro e 
imprevisto surgimento de um passivo de difícil equacionamento jurídico e financeiro. Entendo ser 
esta uma questão que merece ser enfrentada mais adiante neste relatório, vez que o Estado é 
solidário nas obrigações de ordem trabalhista/previdenciária. 

 
Ainda sobre o Hospital de Pedreira, além da necessidade de investimentos na 

estrutura física admitidas pelos diretores da unidade durante a diligência, a CPI constatou que o 
Hospital não possui Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros – AVCB, situação que pode 
representar risco aos funcionários, usuários, pacientes e frequentadores e que deve ser solucionada 
com a urgência que a situação pede, já que falamos de um complexo sistema hospitalar 
verticalizado, onde temos materiais e insumos inflamáveis. A direção informou à CPI que 
10/08/2018 era a data prevista para abertura do pedido de vistoria do Corpo de Bombeiros, porém, 
não a atualizou sobre o atendimento deste cronograma. 

 
A falta de transparência praticada pela administração do Hospital se refletiu na recusa 

de resposta do questionamento sobre os rendimentos aferidos por seus dirigentes, funcionários e 
prestadores de serviços. Os administradores do Hospital Regional de Pedreira chegaram a 
apresentar documentos onde desautorizavam a divulgação e publicidade de suas remunerações, 
embora sejam custeadas por recursos advindos dos respectivos contratos de gestão. 

 
Outros aspectos observados nesta e nas outras diligências serão abordados neste 

relatório no capítulo que cuida das questões comuns a todos os contatos de gestão.       
 
b. Relatório da Diligência Realizada pela CPI das Organizações Sociais da 

Saúde na Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo - 
CROSS, em 03/07/2018: 

“PRESENTES 
Compareceram à diligência o deputado Edmir Chedid, presidente da CPI; o deputado 
Cezinha de Madureira,  sub-relator para os contratos de gestão de unidades 
hospitalares e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS do 
Estado; e deputado Carlos Neder, sub-relator para os contratos com OSs de saúde 
que atuam no município do São Saulo.  
Representado por seu assessor o deputado Wellington Moura. 
Presentes também a Dra. Carolina Canniatti Ponchio, procuradora da Alesp; o Sr. 
Kasuo Aoyanagi, da Divisão e Desenvolvimento Organizacional, e Sr. Flaviano 
Ludovino Leoncini, da Divisão de Informática, ambos do Departamento de Informática 
e Desenvolvimento Organizacional da Alesp; equipe de imprensa da TV Alesp, demais 
assessores e imprensa. 
INFORMAÇÕES SOBRE A CENTRAL DE REGULAÇÃO DE OFERTA DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO – CROSS E O CONTRATO DE GESTÃO 
Endereço: Rua Pedro Américo, 32, 12º e 13º andares, Bairro Vila Buarque/República, 
São Paulo. CNPJ n. 61.687.356/0001-30 
Organização Social Gestora/Contratada: Serviço Social da Construção Civil do Estado 
de São Paulo - SECONCI 
Objeto do Contrato: Operacionalização e controle das atividades relacionadas à 
regulação de exames, consultas, internações, atendimentos de urgência e outros 

A má gestão e o absoluto descomprometimento com as obrigações legais e

serviços de saúde disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde à população do 
Estado de São Paulo.   
Obs.: Atual contrato de gestão foi assinado em 03/08/2015, para um prazo de 5 (cinco) 
anos. Porém, desde 2010 o SECONCI assumiu a operação do CROSS. 
Valor Atual do Contrato (2018): R$     6.164.550,00/mês 
                                                   R$          73.974.600,00/ano 
Evolução dos Valores Contratuais: 
Em 2015: R$ 5.110.706,56/mês 
Em 2016: R$ 5.871.000,00/mês 
Em 2017: R$ 6.164.550,00/mês 
Escopo do Contrato: a) regulação e agendamento unificado e automatizado para 
consultas, exames, procedimentos e outros serviços oferecidos sob gestão estadual e 
municipal, permitindo aos municípios acesso através das suas unidades de saúde ou 
suas centrais de regulação; b) acompanhamento e controle das internações e saídas 
hospitalares, em tempo real, nas unidades participantes do SUS e emissão das 
autorizações de internação hospitalar; c) regulação médica dos atendimentos às 
urgências e emergenciais hospitalares; d) acompanhamento diário da disponibilidade 
dos serviços de urgência e emergência hospitalares. 
Obs.: O contrato prevê que os serviços devem ser prestados com apoio de um sistema 
informatizado, com acesso via web, e via central telefônica. 
Outros Investimentos Aditados ao Contrato: 
Termo Aditivo 1/2015, de 15/12/2015: Implantação de melhorias na regulação da Rede 
Hebe Camargo de Combate ao Câncer e implantação na CROSS da regulação do 
transporte para Serviços de Verificação de óbitos (SVO) na cidade de São Paulo. 
Valor: R$ 29.053.532,70 
Termo Aditivo 2/2017, de 23/10/2017: Execução das obras de reforma e ampliação 
executadas na área adjacente ao prédio da sede II da Secretaria da Saúde para sediar 
as atividades da CROSS. Valor do Aditivo: R$ 3.002.167,93 (desembolso de valores 
entre outubro e dezembro de 2017) 
Termo Aditivo 1/2018 de 21/12/2017, retificado pelo Termo Aditivo 2/2018, de 
22/02/2018: Objeto: Fase II das obras de reforma e ampliação executadas na área 
adjacente ao prédio da sede II da Secretaria da Saúde para sediar as atividades da 
CROSS. Valor do Aditivo: R$ 7.504.009,26 (desembolso de valores entre janeiro e 
maio de 2018) 
Contratos com empresas de tecnologia da informação (TI) para prestar serviços para o 
CROSS/SECONCI: 
Empresa: Duosystem Tecnologia e Informática LTDA. 
          Objeto: Sistema de informação para regulação dos serviços 
          Valor Anual do Contrato: R$ 26.176.062,00 
Empresa: IMF Tecnologia para Saúde Ltda. 
          Objeto: Sistema e equipamentos para vídeo conferência 
          Valor Anual do Contrato: R$ 1.884.719,00 
Dados Técnicos 
A CROSS mantém internamente 11 (onze) técnicos de TI e 25 (vinte e cinco) 
funcionários para apoio ao usuário do portal, todos pertencentes ao seu quadro 
próprio. 
O banco de dados contem 23.000.000 (vinte e três milhões) de usuários cadastrados, 
somente com informações pessoais do paciente, não contendo o prontuário dos 
mesmos, sendo 26.000 pacientes ativos, segundo informou o Sr. Renato. 
O banco de dados é hospedado na empresa Equinix com cópia na empresa Microsoft 
Azure. Não foi informado o tamanho do banco de dados. 

R$ 73 974 600 00/ano
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estou acusando, mas estou levando em consideração para pensarmos o que fazer. 
Talvez alguma coisa no modelo possa ser modificada. Olha, eu não sou contra o 
modelo, deixo claro aqui já, mas, por exemplo, essa contratação lá para a CROSS: não 
poderia qualquer empresa que esteja prestando serviço lá, qualquer OS, beneficiar 
alguma outra OS que presta serviço ao Estado? O “beneficiar” não é mandar o 
paciente lá para aquela OS. É deixar de mandar para aquela OS e centralizar para 
outra. Então, ficam as duas perguntas: a primeira, essa política, se não poderia ser 
diretamente do Estado. E, a segunda, o que o senhor pensa desse caso, dessa 
segunda pergunta. 
O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Bom, deputado, são várias perguntas difíceis de 
responder. O tema da regulação e da CROSS, desde que eu entrei na Secretaria, eu 
tenho me defrontado com dificuldade. A primeira vez que eu vim à Assembleia 
Legislativa parecia que aquele era o objeto de desejo de todos os deputados aqui. 
Poderia derrubar um pouco o chicote em cima. Naquele momento eu entendi que a 
raiva ou a repulsa que as pessoas tinham em relação à CROSS, na verdade, não era 
em relação à CROSS, entidade da Secretaria, nem à OS que administra a CROSS. 
Era contra os resultados da CROSS. A CROSS não pode fornecer resultados melhores 
do que o próprio sistema de Saúde oferece, porque, na verdade, ela é apenas um 
retrato do sistema de Saúde, se admitirmos que ela está funcionando extremamente 
bem, que nada disso que o senhor falou está acontecendo. Ou seja, todos os leitos 
estão disponíveis a cada momento, então o senhor tem em tempo real: “Tem leito aqui, 
pode mandar o paciente daqui para lá”. É como se fosse um leilão em tempo real. Isso 
não acontece idealmente assim. Então, a repulsa era contra o sistema. É como dizer 
assim: “Olha, na verdade, falta leito. Eu peço lá, e eles dizem que não tem.” Então, a 
causa não é a CROSS, é o sistema, que, de alguma maneira tem falência. Eu comecei 
a examinar isso sem nenhuma paixão. Nem sou fã da CROSS, nem sou inimigo da 
CROSS. Eu tentei examinar sem paixão. Confesso que não examinei esses aspectos, 
que poderíamos dizer que são mais contratuais e administrativos, de quanto custa e de 
qual é a empresa que está prestando serviços. Agora que o senhor chamou a atenção, 
eu vou também examinar isso. Mas, eu parti do princípio de que isso estava 
funcionando. Eu queria entender por que a regulação não estava funcionando. Uma 
das coisas que ficaram evidentes e que tem se repetido em numerosas reuniões que 
fiz com prefeitos, vereadores, secretários de saúde do Estado inteiro etc., é que não é 
um movimento bom tentarmos concentrar a atividade da CROSS exclusivamente aqui, 
em São Paulo, num prédio aqui em São Paulo para tratar da transferência de pacientes 
lá no Pontal do Paranapanema, em Presidente Wenceslau, e onde tem leito, em 
Adradina tem, não tem, etc. Não é uma boa ideia. Por mais que as pessoas que estão 
trabalhando aqui se esforcem, sejam competentes. Porque, às vezes você olha no 
mapa duas cidades pertinho, mas isso é enganoso, é muito mais fácil você mandar 
daqui para lá. E, depois, quando as coisas são feitas dentro da região, o médico que 
está fazendo conhece o outro médico. Estudaram juntos. Ele liga e diz: “O, meu irmão, 
como você está hoje de leito? Aqui está mostrando que você não tem leito. Você tem?” 
“Não, eu tenho um que eu estou esperando.” “Não, mas o senhor precisa nos atender 
aqui”. Quer dizer, além do computador, pode melhorar enormemente. Esse é um 
ponto. O segundo ponto é o seguinte: um sistema absolutamente despersonalizado 
afastou muito a participação local dos prefeitos, dos secretários de saúde - que eles se 
sentem de fora do sistema. Então, trata-se de um movimento sério que estamos 
fazendo. Não estamos desmontando a CROSS como ela existe aqui, ela é, ainda, um 
elemento fundamental. Mas, é criando, sim, um fortalecimento regional. Então, 
teremos, sim, uma regulação regional. Complexos reguladores regionais são 
essenciais. Com isso, teremos prefeitos e secretários de saúde da região, participando 
mais ativamente do sistema, cedendo leitos. Isso já tenho evidências de que vai 

paciente lá para aquela OS É deixar de mandar para aquela OS e centralizar para

funcionar bem. Estamos adiantados já em toda a região metropolitana de Campinas, e 
vamos progredir para outras regiões no Estado. Isso não desconsidera a necessidade 
da CROSS aqui; não desconsidera o fato de que metade da população de São Paulo 
vive aqui na região metropolitana, embora aqui nós também precisemos fazer algumas 
regionalizações porque Alto Tietê não é a mesma coisa que Região Leste. Quer dizer, 
nós precisamos também fazer complexos regionais. Então, acho que melhoraremos o 
funcionamento da regulação - vou falar da CROSS - da regulação no Estado com essa 
medida. Tenho certeza porque já tinha tido uma conversa muito rápida com o Dr. 
David, que foi quem implantou esse sistema centralizado. Mas, ele também concorda 
que será bom se fizermos o movimento inverso. Isso não é desmontar a CROSS. 
Agora, a questão da OS que presta serviço para a CROSS, isso eu vou examinar 
agora com olhos e tendo em vista as informações que o senhor me apresentou. 
O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Só mais uma 
informação, porque isso é muito importante, a CROSS. Todos os deputados aqui 
realmente reclamam disso. Recebemos telefonemas de muitas pessoas quando há 
uma necessidade. Ficamos numa situação, vou colocar para o senhor, já coloquei para 
o secretário adjunto, vários deputados colocaram. Puxa, nós vamos lá, tentamos 
interferir, nós que não temos conhecimento do que está acontecendo lá podemos estar 
cometendo um ato falho. Mas, as pessoas vêm, demandam, fazem e acontecem para 
todos nós. Eu até me lembro do vice-presidente da república que interferiu na boa fé e 
foi tão criticado por todos. Aquilo foi uma escola para nós. Então, as 17 DRSs é que 
vão fazer isso regionalmente ou serão contratadas empresas para fazer isso?  
O SR. MARCO ANTONIO ZAGO - Elas vão organizar regionalmente. Teremos, então, 
um complexo regulador microrregional. Quer dizer, é um local onde estão médicos, 
servidores, etc, para fazer isso. Por exemplo, na região de Campinas, vai ser em 
Campinas. A Dra. Mirela, que é a coordenadora regional, está fazendo já, está em 
andamento. Assim que estiver funcionando - espero que em duas semanas esteja 
funcionando, nós traremos os gestores das demais regiões do estado para conhecer 
como está funcionando ali e para irem replicando isso nas 17 regiões.” (grifos do 
relator)   
 
Como se vê, na reprodução da fala do secretário de saúde, o modelo a ser expandido 

para as 17 DRSs é o da regulação regional, descentralizada. Podendo, a nosso ver, ser operado 
pela administração direta que já possui estrutura organizacional regionalizada, justamente as DRSs. 

 
Lembrando que as condições estruturais atuais da CROSS, corroboram a viabilidade 

de assunção direta dos serviços pelo Estado já que, como foi dito, é uma estrutura de recursos 
humanos especializado, porém, enxuta (310 funcionários), com parque tecnológico concentrado, 
sistema desenvolvidos e banco de dados que já são de propriedades do Estado, que está, inclusive, 
se preparando para transferir toda a estrutura física da CROSS para o nono andar do edifício sede 
da Secretaria de Saúde (Aditivo Contratual n.º 2/2017 para execução das obras de reforma e 
ampliação executadas na área adjacente ao prédio da sede II da Secretaria da Saúde para sediar 
as atividades da CROSS). 

 
O pequeno número de subcontratações existentes na CROSS também evidencia esta 

estrutura mínima que poderia facilmente ser absorvida pelo Estado. São apenas 39 contratos, com 
30 fornecedores distintos, a maior parte de pequeno valor, entre eles as despesas de condomínio 
(R$ 5.000,00) e Locação (R$ 27.700,00) do espaço que hoje acolhe a CROSS, que logo deixarão 
de existir com a mudança prevista para a sede da Secretaria. 

 
Em sua maioria, pelas características dos serviços prestados pela CROSS, os 

contratos têm por objeto recursos tecnológicos (locação de equipamentos de informática, 

nós precisamos também fazer complexos regionais Então acho que melhoraremos o

hospitalar, o transporte inter hospitalar por UTI e terapia renal para os hospitais estaduais 
localizados no município de São Paulo, o agendamento ambulatorial em oncologia na Rede Hebe 
Camargo, os Serviços de Saúde Mental, além de monitorar o transporte do Serviço de Verificaçao 
de Óbito – SVO da Capital, apoiar o programa Recomeço executado no Centro de Referência de 
Álcool, Tabaco e Outras Drogas, dar suporte aos serviços de pronto atendimento da Baixada 
Santista e às unidades do programa Santa Casa SUSentável, promover o monitoramento hospitalar 
por auditorias e controle das atividades afetas à regulação. 

 
Pelo Dr. Didier Roberto Ribas, superintendente do SECONCI-SP que responde pela 

CROSS, quando em oitiva na CPI, foi explicado que a CROSS “é composta por uma central de 
regulação estadual e um sistema informatizado web, que tem vários módulos, que várias 
instituições, secretarias municipais e unidades do Estado usam. Faz parte do contrato de gestão do 
Seconci operacionalizar a central, e a manutenção do sistema informatizado, de forma que todos 
consigam ter o acesso integral do sistema, que é dividido em módulos. O sistema tem um módulo 
ambulatorial, em que cada unidade de saúde do Estado pode agendar as consultas de acordo com 
o que elas forem disponibilizadas pelas unidades regionais no estado”. 

 
O portal CROSS possui 2.965 unidades de acesso no módulo regulação ambulatorial, 

727 no de urgências, 169 no pré-hospitalar e 245 de leitos. Porém, isto não representa a totalidade 
dos serviços de regulação ofertados no Estado já que há 8 serviços de regulação municipais 
operando (Campinas, Franca, Sorocaba, Mauá, Guarulhos, São Paulo, Ribeirão Preto e Santo 
André), a maioria na área de urgência, e 3 Diretorias Regionais de Saúde – DRS do Estado 
operando centrais de regulação regionais (DRSs IV, X e XII). 

 
Este quadro traz o primeiro ponto a ser debatido no que diz respeito à CROSS, a 

conveniência da regulação dos serviços de saúde estaduais estarem sob a incumbência de uma 
organização social e não da administração direta. 

 
Segundo a Portaria 399 do Ministério da Saúde, que estabelece diretrizes do Pacto 

pela Saúde, regulação é “o conjunto de relações, saberes, tecnologias e ações que intermediam a 
demanda dos usuários por serviços de saúde e o acesso a estes.” 

 
A regulação pressupõe a definição de regras, controle e avaliação, sendo função 

estratégica do Estado, que terá como diretriz principal o modelo de política pública defendida e 
implantada pela proposta política escolhida de forma democrática pelo conjunto da sociedade. 

 
Por ser instrumento de gestão de todo o sistema de saúde, importante para a 

otimização dos recursos e dos resultados em saúde, é que nos parece mais adequado que a 
administração direta detenha tal expertise, já que a política e as diretrizes são por ela definidas. 

 
O Dr. Didier Roberto Ribas, deixou claro que a política de regulação é atribuição, sem 

exceção, da administração direta, quando declarou a CPI que “o Seconci é contratado para fazer a 
gestão da operação da central e do sistema. Quem determina qual é a referência, para que unidade 
vai ser encaminhado, para quantos você pode encaminhar para aquele lugar e em quais condições, 
é o núcleo de regulação da secretaria de Estado junto com os departamentos regionais e as 
secretarias municipais”. 

 
Os serviços de regulação são lastreados por recursos humanos especializados e 

modernas instalações com instrumentos tecnológicos que o Estado de São Paulo com absoluta 
certeza detém competência para disponibilizar e operar diretamente. 

 

S ti t à id d d ama Santa Casa SUSentável promover o monitoramento hospitalar

No aspecto estrutural, hoje a CROSS opera com um número reduzido de profissionais 
(310 funcionários) e, nos termos contratuais, os sistemas desenvolvidos e o banco de dados 
construído são de propriedade do Estado, informações que dão condições para o Estado passar a 
prestar diretamente os serviços de regulação. 

 
Como informado pela diretoria da CROSS, três DRSs já operam diretamente a 

regulação. Esta tendência de regionalização da regulação e expansão dos serviços para as 
dezessete DRSs foi defendida pelo Secretário de Saúde, Dr. Marco Antonio Zago, quando esteve 
em audiência na CPI. Na mesma ocasião, também foi colocada em questão a prestação direta do 
serviço de regulação pelo Estado: 

 
“O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM – (...) Eu vou só colocar aqui algumas 
informações para o senhor sobre a CROSS. Nós fomos lá, fizemos uma diligência na 
CROSS, achamos o serviço excepcional. Mesmo que faltando leitos, faltando alguns 
serviços - talvez pela falta de recursos, o Governo Federal não repassa recursos para 
cá, o estado teve uma diminuição de arrecadação -, a nossa CPI ficou alarmada com 
os valores do contrato da CROSS. Então, a CROSS tem lá um contrato de seis 
milhões por mês, 73 milhões por ano. O contrato de tecnologia de informação, que é o 
tal do Duosystem, cujo debate o senhor viu aqui entre os senhores deputados, é um 
contrato de 26 milhões por ano. Nós até levamos lá técnicos em tecnologia de 
informação - não sei se já veio o relatório para informar os senhores deputados. Nós 
não somos técnicos, eu acho que nem o senhor. Mas, existem técnicos na área para 
verificar isso. Quer dizer, vinte e seis milhões: o que faz o contrato? Primeiro, que era 
de um funcionário da Secretaria, que tinha um cargo importante. Ele monta essa 
empresa e já vai faturar lá na OS que nós não concordamos com isso. Qualquer 
servidor público que o faça isso lá nas prefeituras, o Ministério Público ingressa com 
uma ação de improbidade administrativa, mesmo eu pensando que o Congresso 
Nacional teria que qualificar o que é improbidade administrativa e o que não é; porque 
o Ministério Público acha que mudar o copo, na opinião dele, de lado, aqui, sem que 
cause prejuízo nenhum aos cofres públicos já é improbidade administrativa. Cada 
promotor vê do seu lado, e eu espero que o senhor não leve nenhuma ação de 
improbidade dessa forma. Porque quem tem a função de ordenador de despesa não 
está livre disso - às vezes, até por um erro formal. Por favor, não estou falando aqui da 
sua transparência, da sua vida; estou falando do que ocorre, na maioria das vezes, 
com quem é ordenador de despesa. Então, ficamos preocupados. Além disso, ainda 
tem lá na CROSS a IMF tecnologia de Saúde, que é um sistema equipamento para 
videoconferência de mais de um milhão e 800 mil reais. Então, queremos saber esses 
custos, queremos verificar. Às vezes, esse custo está até abaixo do valor de mercado, 
mas nos chamou a atenção. Tudo isso com a regulação que é política pública, que 
cabe ao Estado fazer. Ainda, constatamos uma tendência de descentralização da 
regulação, que já é feita diretamente por algumas DRSs. Algumas já fazem isso. Elas 
são descentralizadas, não dependem lá desse sistema para fazer. Estamos chegando 
ao fim porque estou chegando nos meus dez minutos aqui de pergunta e o secretário 
faz a resposta: faz sentido continuar despendendo um montante tão alto com um 
contrato como esse? A regulação não deveria estar diretamente com o Estado, mesmo 
sendo que as DRSs passam o que elas têm de espaço, o valor contratado? Teria que 
ser alguém do Estado olhando, verificando? Porque também há uma preocupação 
nossa, e eu vou passar mais uma pergunta em cima dessa. E aqui vem questão que 
temos que verificar. Você sempre tem que estar fiscalizando, sempre tem que estar 
olhando, porque aquele que não é sério, não é correto, ele está sempre pensando em 
fazer o inverso, o que não é correto. Não sendo contratada uma empresa de gestão 
para a CROSS, a administração direta não poderia fazer isso de forma melhor? Eu não 

Como informado pela diretoria da CROSS três DRSs já operam diretamente a
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aditivo contratual no valor de R$ 16.384.058,40, novo aditivo no mesmo ano alterou este valor para 
R$ 18.246.729,60. Em 2014 foram dois aditivos, o primeiro elevando o valor para R$ 20.492.486,04 
e o segundo retificando este valor para R$ 22.927.946,28. Em 2016 celebrou-se aditivo no valor de 
R$ 25.028.646,48. E em janeiro de 2017 novo aditivo estipulou o valor anual do contrato em R$ 
26.280.372,72. 

 
O SECONCI-SP informou à CPI que atualmente o valor mensal do contrato com a 

Duosystem é de R$ 2.190.031,06, totalizando um montante anual equivalente ao estipulado em 
janeiro de 2017, ou seja, R$ 26.289.372,72/ano. 

 
A simples leitura da evolução do contrato original da CROSS com a Duosystem, com 

sucessivos aditivos de valores, mostra a dificuldade que temos para compreender as alterações de 
escopo do contrato que resultaram nestas revisões. 

 
Mesmo, e principalmente, a expansão dos serviços da CROSS não justificam a forma 

de condução deste contrato, que evoluiu de um montante de R$ 274.876,00/mês, em 2010, para R$ 
2.190.031,06/mês, em 2018. Ressaltando que não foi explicado se houve novas pesquisas de 
mercado para dar lastro à decisão de celebrar aditivos ao invés de realizar novo procedimento de 
contratação, com possível participação de outras empresas. 

 
Penso que isto seria razoável, já que o sistema desenvolvido é de propriedade do 

Estado e a lógica indica, salvo tenha sido outro o ajuste, que, uma vez o sistema desenvolvido os 
custos reduziriam, pois seriam destinados apenas ao aprimoramento da aplicação construída, bem 
como sua manutenção e suporte técnico ao usuário. Sabe-se que o desenvolvimento de sistemas é 
bem mais caro do que a sua posterior manutenção e suporte, mas o que constatamos neste caso 
são sucessivos aditivos de valor, que em oito anos representou um aumento de quase 700% no 
valor mensal desta despesa para a CROSS.    

 
Além da CROSS, a Central de Regulação do Estado de Mato Grosso do Sul também 

tem contrato com a Duosystem e utiliza a sua plataforma tecnológica, possivelmente a mesma. Em 
resposta a questionamento da CPI, através do SECONCI-SP, a Duosystem informou que possui 
122 profissionais alocados para todas as atividades da companhia, destes 68 são vagas internas 
para celetistas ou pessoa jurídica e 54 são recursos das empresas contratadas, porém, deixou de 
esclarecer quanto desses recursos humanos estão alocados exclusivamente no sistema CROSS de 
São Paulo. 

 
Constituída no ano de 2006, a Duosystem tinha inicialmente como sócio o senhor João 

Baptista Campi (advogado, nascido em 24/06/1932) e a senhora Denise Milanesi Castanheiro de 
Souza Pó, ambos com contas de participação igualitárias na empresa, que tinha como objeto social 
o comércio de produtos, mercadorias e peças de informática, inclusive serviços de processamento 
de dados. 

 
A CPI teve acesso a algumas alterações do contrato social da Duosystem onde 

constam a saída do sócio fundador João Baptista Campi em 16/04/2012, sendo admitido como 
sócio na mesma data o senhor Jair Francisco Pó (empresário, nascido em 03/09/1964). Em 2016 o 
senhor João Paulo Baptista Campi (empresário, nascido em 09/02/1965) é admitido como sócio, 
com participação de 50%, igualitário ao sócio Jair Francisco Pó. Os coincidentes nomes de família 
dos sócios fundadores e dos atuais sócios da empresa demonstram que sempre esteve sob o 
comando do mesmo grupo familiar. 

 

Consultando os arquivos da Imprensa Oficial do Estado de São Paulo – IMESP a CPI 
constatou que ambos os sócios da empresa Duosystem compuseram o quadro de servidores 
públicos do Estado de São Paulo, a saber: 

 
João Paulo Baptista Campi foi médico celetista na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 
de 09/03/1994 a 21/03/2012, data a partir da qual passou a atuar como médico no Estado sob 
outros regimes contratuais (temporário). Ocupou, ainda, os seguintes cargos/funções: 

 De 01/04/2005 a 28/12/2006 – respondeu pelo cargo de Diretor de Departamento na 
Coordenadoria de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde (DOE – Poder Executivo – 
Seção II de 07/04/2005) 

 De 29/12/2006 a 16/06/2008 – foi designado para exercer interinamente o cargo de 
Coordenador na Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde – CGCSS 
(DOE – Poder Executivo – Seção II de 03/01/2007 e 17/06/2008) 

 De 08/09/2008 a 20/03/2012 - foi Diretor Técnico do Departamento de Saúde no Hospital do 
Servidor Público Estadual (DOE – Poder Executivo – Seção II de 09/08/2008)       

Obs.: também foi médico efetivo da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo. 
 

Jair Francisco Pó foi médico celetista na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo de 
25/02/1992 a 02/02/2011, data a partir da qual passou a atuar como médico no Estado sob outros 
regimes contratuais (temporário). 

 
Observamos que o Senhor João Paulo Baptista Campi ocupou de 2006 a 2008 a 

função de coordenador da CGCSS, órgão da Secretaria de Saúde responsável pela promoção do 
chamamento público para seleção de organizações sociais para gerenciamento dos equipamentos 
estaduais de saúde e competente para fazer a gestão e monitoramento destes contratos.  

 
Destacamos que a Duosystem, fundada por João Baptista Campi e que tem o João 

Paulo Baptista Campi atualmente como sócio, foi contratada pela CONEXA-SECONCI em 2009 e a 
partir de 2010 pelo CROSS. Desde então o contrato foi sucessivamente aditado e teve os valores 
majorados de modo que podemos concluir que representou parcela significativa na expansão dos 
negócios da empresa. Fica a pergunta se houve alguma influência por parte do proprietário da 
Duosystem quando chefiava a CGCSS e fiscalizava o contrato CROSS-SECONCI. Teria concorrido 
com a construção da demanda que no ano seguinte passou a atender através de uma 
subcontratação com a empresa de sua família? 

 
Pretendeu-se buscar tais esclarecimentos com a oitiva do próprio João Paulo Baptista 

Campi na CPI, requerimento pendente de deliberação e, portanto, prejudicado dado o iminente 
encerramento dos trabalhos. 

 
Porém, as circunstâncias explanadas exigem uma melhor apuração do caso e de todo 

o contexto da contratação e dos aditivos que beneficiaram a empresa Duosystem, proposta que 
será incluída nos encaminhamentos deste relatório. 

 
Por ora, importante relatarmos as criticidades apresentadas pela própria CROSS à CPI 

que dificultam uma atuação mais eficiente: 1) resistência das unidades gestoras em fazer uso do 
sistema; 2) cultura hospitalocêntrica da população brasileira; 3) aumento significativo da demanda; 
4) mudança do perfil da população e capacidade da rede em adaptar-se; 5) distribuição dos 
recursos no Estado; 6) dinâmica de disponibilidade de recursos e pactuação  temporária; 7) mau 
uso do processo de regulação; e 8) dificuldade do trabalho em rede. 

  

de 09/03/1994 a 21/03/2012 data a partir da qual passou a atuar como médico no Estado sob

desenvolvimento de sistemas, suporte técnico, serviços de rede e disponibilização de link’s, 
armazenagem em nuvem, serviços de telecomunicações, digitalização e guarda de documentos, 
gerador, outsourcing de impressão...), sendo que 23 destes contratos não ultrapassam o valor 
mensal de R$ 5.000,00, conforme nos informou o SECONCI-SP. 

 
Entendemos, portanto, que em razão de ser competência exclusiva e indelegável do 

Estado a formulação da política e diretrizes de regulação, da tendência de descentralização e 
regionalização do sistema, da estrutura enxuta atual e do Estado demonstrar estar preparado para 
acolher a estrutura física, a CROSS deve permanecer sob responsabilidade direta do Estado.            

 
Outro risco levantado, e que será afastado tão logo a operação da CROSS esteja sob 

a responsabilidade direta do Estado, é o eventual favorecimento ou conflito de interesses entre as 
organizações sociais, já que grande parte dos serviços ofertados na rede estadual de saúde 
regulamentada pela CROSS também está sob o gerenciamento de organizações sociais.  

 
Questionamentos sobre eventual conflito de interesses foram suscitados por ocasião 

da oitiva do Dr. Didier, quando explicou que três unidades de serviços de saúde estaduais 
contratualizadas com o SECONCI-SP estão sob a responsabilidade de uma mesma 
superintendência, assim, a mesma pessoa, no caso o próprio Dr. Didier, é responsável pelo 
gerenciamento da CROSS, do Hospital Geral de Itapecerica da Serra e do Hospital Regional de 
Cotia. Em que pese não haja impedimento legal neste acúmulo de funções, certamente permitir que 
a mesma organização social, ou mais grave, que a mesma pessoa, opere na ponta do sistema e na 
intermediação dos serviços, nos parece impróprio.  

  
Encerrando o que considero seja o principal ponto no que diz respeito a CROSS, 

passemos a analisar outra questão, não menos importante das contratações promovidas pela 
Central. 

 
A oitiva acima transcrita introduziu sobre as dificuldades de promover uma análise 

sobre a razoabilidade dos valores repassados ao SECONCI-SP para operação da CROSS. O 
contrato de gestão prevê para 2018 o repasse de R$6.164.550,00/mês, são R$73.974.600,00/ano. 
Deste valor destacamos as subcontratações para o desenvolvimento e manutenção de sistema, por 
sinal um deles de longe o maior valor entre todos os contratos da CROSS: 

 
 Empresa: Duosystem Tecnologia e Informática LTDA. 

Objeto: Aquisição, implantação e suporte técnico de sistema de informação para 
regulação dos serviços. Valor Mensal Estimado: R$ 2.190.031,06 

 Empresa: IMF Tecnologia para Saúde Ltda. 
Objeto: Sistema e equipamentos para vídeo conferência (telemedicina). Valor Mensal 

Estimado: R$ 157.059,90 
 Empresa: Planisa Tech 

Objeto: Desenvolvimento de sistema de gestão de custos e resultados específicos da 
CROSS. Valor Mensal Estimado: R$ 5.075,00 (nos primeiros 6 meses) e R$ 1.980,00 (a partir do 
sétimo mês) 

 
 A diligência realizada em 03/07/2018 na sede da CROSS foi acompanhada por dois 

técnicos requisitados do Departamento de Informática e Desenvolvimento Organizacional - DIDO da 
Assembleia Legislativa e por um assessor técnico da presidência da CPI. Nas respectivas 
informações prestadas à CPI, os técnicos concluíram que a falta de detalhamento e 
aprofundamento sobre o funcionamento impediu uma avaliação técnica mais precisa. 

 

Entendemos portanto que em razão de ser competência exclusiva e indelegável do

Pelos senhores Kasuo Aoyanagi e Flaviano Ludovino Leoncini, servidores do DIDO, foi 
dito que “a exposição promovida pela diretoria da CROSS sobre a criação, estrutura, campo de 
atuação, funcionamento e outras informações relacionadas às operações da CROSS não avançou 
em detalhe sistêmicos, tecnológicos e de infraestrutura. Adicionalmente, nenhuma documentação 
técnica, de sistemas, de infraestrutura ou correlatadas foi apresentada. Portanto, qualquer 
impressão da equipe técnica do DIDO sobre o sistema será limitada e imprecisa devido à pouca 
informação e ao nível de detalhe bastante superficial do que foi exposto. A atividade de análise de  
complexidade de sistemas e da adequação contratual e tecnológica da solução contratada 
demandaria estudo aprofundado de detalhes que envolvem desde as escolhas tecnológicas e 
arquiteturais de projeto, bem como o parque de infraestrutura que dá sustentação à solução, além 
dos processos e políticas de segurança, de backup e restore, de confiabilidade, de disponibilidade, 
de sustentação, manutenção e suporte, etc. (...) Também especificamente sobre os valores  
apresentados dos contratos com empresas de tecnologia da informação (TI) para prestar serviços 
para o CROSS/SECONCI, não há nenhum detalhe sobre como este valor final é consolidado. Não 
há nenhuma discriminação de valores referentes a desenvolvimento, implantação, consultoria, 
manutenção, suporte, equipamentos, hospedagem, etc”. 

               
O terceiro técnico que acompanhou a diligência, senhor Francisco Paschoal Junior, 

assessor da presidência da CPI, concluiu que “com base nas informações fornecidas pelo Gerente 
de TI da CROSS e considerando que a empresa tem contrato com outros estados disponibilizando 
um portal similar; que o banco de dados mantém somente os dados cadastrais do paciente, que a 
CROSS mantém em seu quadro de funcionários uma equipe de técnicos para dar suporte e 
manutenção no portal e ao usuário, que quanto ao banco de dados na nuvem na Azure de 100 TB 
(não foi informado o tamanho do banco de dados da CROSS e o tamanho aqui colocado é uma 
estimativa baseada nas informações fornecidas) o valor informado pela Azure no site é de um custo 
de R$ 27.792,49/mês, levando em consideração que para uma conclusão precisa precisaríamos de 
um levantamento mais detalhado, salvo melhor juízo, fica a impressão, inclusive para um 
profissional de tecnologia da informação, que os valores atuais pagos são bastante elevados para 
desenvolvimento e operação um site de agendamento, regulação de exames, consultas, 
internações e hospedagem de banco de dados com disponibilização em nuvem para acesso, frente 
à média de valores praticadas no mercado para serviços semelhantes.” 

 
Pelas manifestações exaradas das áreas técnicas tornou-se impossível para esta CPI 

formar qualquer juízo exato sobre os valores praticados para desenvolvimento dos sistemas, em 
que pese seja possível concluir que, uma vez já desenvolvidos e sendo de propriedade do Estado, 
será menor o valor que o Estado irá despender com aprimoramento e manutenção dos sistemas na 
hipótese de assumir a CROSS. 

 
No tocante a contratação da empresa Duosystem Tecnologia e Informática LTDA., 

CNPJ n. 08.211.220/0001-76, o superintendente da CROSS informa que a primeira contratação foi 
feita no final de 2009, com cotação solicitada para três empresas, entre elas a Duosystem que 
apresentou a menor proposta, a época de R$ 64.500,00/mês, para desenvolvimento de uma 
aplicação para suportar o agendamento de consultas ambulatoriais, exames e procedimentos a ser 
utilizada pelo Call Center do CONEXA (a contratação foi promovida pela CONEXA, antes do 
surgimento da CROSS no formato atual, contudo, já sob gestão do SECONCI-SP). 

 
Em outubro de 2010 foi celebrada nova contratação da Duosystem já no modelo de 

regulação CROSS, com escopo ampliado e no valor de R$ 274.876,00/mês. A partir daí foram 
firmados sucessivos aditivos: Ainda em 2010 o valor total do contrato foi para R$ 10.405.512,00 
para um período de 36 meses. Um primeiro aditivo de 2011 retificou o valor para R$ 15.574.200,00, 
sendo que, ainda em 2011, houve novo aditivo que alterou o valor do contrato original para R$ 
31.148.400,00. Aditivo de 2012 foi celebrado no valor de R$ 31.121.400,00. Em 2013 foi firmado 

impressão da equipe técnica do DIDO sobre o sistema será limitada e imi precisa devido à pouca
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previstos o repasse de mais R$ 18,9 milhões. Além disto, o Estado repassou, em 2014, 
R$ 6,5 milhões para reforma do pronto-socorro. 
No site do Fundo Nacional de Saúde consta que desde 2014 o Estado repassou ao 
município R$ 49,178 milhões líquidos para custeio de atenção de média e alta 
complexidade ambulatorial e hospitalar. 
Atualmente o repasse de recursos estaduais é da ordem de R$ 950 mil/mês, 
formalizado através de convênio para transferência voluntária de recursos, o que torna 
imperioso que a prefeitura solicite a cada ano que o Estado promova a renovação do 
ajuste.  
Segundo a imprensa, a FUABC cobra uma dívida do município, acumulada ao longo 
dos anos, de aproximadamente 120 milhões. 
Anexo segue a relação de cargos e salários praticados no contrato do COSAM pela 
FUABC, com destaque para o diretor-geral que tem o maior salário mensal, 
R$24.559,00  
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO DE MAUÁ 
O Município de Mauá, em 06 de julho de 2018, editou decreto de calamidade 
financeira, estabelecendo a contenção de despesas, o que impactou nos serviços 
públicos, em especial nos de saúde.  
A Prefeitura de Mauá, a FUABC e o Ministério Público celebraram acordo prévio ao 
estabelecimento de um Termo de Ajuste de Conduta que, entre outras medidas, 
estabeleceu um realinhamento de finalidade do pronto-socorro do Hospital Nardini, 
tendo em vista que 73% dos atendimentos não seriam de casos de urgência, definindo 
que a partir de 02/07/2018 o pronto-socorro da unidade passaria a atender somente 
casos de urgência, ginecologia/obstetrícia, psiquiatria e ortopedia. Nos demais casos, a 
população deveria procurar as UPAs da cidade. (ver nota oficial anexa) 
RELATO SOBRE A DILIGÊNCIA 
Os deputados e assessores chegaram ao Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, no 
município de Mauá, por volta das 11h00. Identificaram-se na recepção e solicitaram a 
presença de um representante da diretoria da unidade, designado pela organização 
social gestora Fundação do ABC. Foram orientados que aguardassem por uma 
funcionária de nome Larisse. 
Os deputados e demais presentes aguardaram por aproximadamente 30 (trinta) 
minutos sem que surgisse qualquer responsável para atendê-los, e, diante da demora, 
decidiram entrar na unidade.  
O chefe da equipe de controle de entrada do hospital, Sr. Jefferson Daniel Domingues 
Ribeiro, funcionário da FUABC, tentou impedir o ingresso dos parlamentares e 
assessoria, atitude pela qual recebeu voz de prisão, frente ao poder de polícia 
conferido constitucionalmente à CPI, sendo qualificado e, posteriormente, após a 
verificação de que não tinha antecedentes criminais e diante da liberação da entrada 
dos participantes, foi devidamente liberado. 
Após abordagem a uma funcionária do corpo clínico, foram informados que a diretoria 
da unidade ficava localizada no 6º andar, para onde seguiram. Encontraram no local a 
diretora técnica da unidade, Dra. Adlin Savino Veduato, e um assistente administrativo 
que não se identificou. 
Solicitaram a presença do responsável da unidade e se dirigiram para a sala de 
reuniões para aguardá-lo, onde permaneceram por aproximadamente 40 (quarenta) 
minutos sem que o superintendente ou diretor administrativo designado pela FUABC 
aparecessem.  
Neste período, a assessoria da CPI contatou a assessoria do gabinete da prefeita 
municipal informando a ausência de um responsável que pudesse receber a CPI e 
prestar informações no equipamento de saúde. 

Atualmente o repasse de recursos estaduais é da ordem de R$ 950 mil/mês

Pelo Sr. José Monteiro, membro do Conselho Municipal de Saúde, representando o 
segmento usuários, foi informado que o equipamento de saúde estava sem comando, 
já que o superintendente foi demitido há cerca de um mês e o cargo estava vago. 
Informou que uma pessoa de nome Heloisa respondia provisoriamente pela unidade, 
mas não soube dizer se ela estava no local. 
Neste momento, a Dra. Adlin Savino Veduato, diretora técnica, se apresentou para 
acompanhar os parlamentares numa visita pelas dependências da unidade. Durante a 
visita se juntaram aos deputados o secretário-adjunto de saúde do município, Sr. 
Wladimir Stephani, e a assessora jurídica da secretaria da saúde, Dra. Hellen 
Romanini Pessoa. 
Constatou-se no decorrer da visita a existência de áreas deterioradas e uma situação 
alarmante no quarto andar, que há anos está desativado e aguarda retomada da 
obra/reforma que está completamente paralisada. O espaço atualmente serve de 
depósito de matérias e equipamentos médicos hospitalares de todos os tipos, boa 
parte aparentemente em bom estado de uso, porém em péssimas condições de 
armazenamento e guarda. O secretário-adjunto de saúde informou que a 
administração retomará as intervenções no local e estimou que a licitação para 
contratação de nova empresa para assumir a obra será publicada em 15 (quinze) dias. 
Ainda no quarto andar constatou-se a existência de grande quantidade de 
medicamentos com prazos de validade vencidos e uma pomba morta, evidenciando a 
falta de limpeza do local. 
Visitaram, em seguida, o primeiro andar, cuja reforma está em fase de finalização. No 
entanto, notou-se a falta de acabamento nos rodapés, fiação elétrica com conduítes 
visíveis e sem espelhos nas tomadas, além do forte cheiro de tinta, indicando pintura 
recente. Apesar de ainda haver movimentação de homens trabalhando na conclusão 
da reforma, a maioria dos leitos já estava ocupada por pacientes de forma improvisada. 
No final da vistoria os parlamentares seguiram para um auditório, também em fase de 
obras, onde se reuniram com os representantes da secretaria municipal de saúde e 
com o Dr. Sandro Tavares, que se apresentou sendo advogado da FUABC, 
esclarecendo não ser o representante legal da entidade naquela unidade hospitalar. 
Informou o vencimento do prazo do contrato de gestão celebrado entre a FUABC e a 
prefeitura de Mauá e que a FUABC já manifestou não ter interesse em permanecer 
com a gestão do Complexo de Saúde de Mauá, o que inclui o hospital municipal. 
Esclareceu que, por acordo firmado com participação do Ministério Público, a FUABC 
concordou em permanecer por mais 30 (trinta) dias, período que a administração 
municipal decidirá a providência que adotará. Justificou que o desinteresse da FUABC 
ocorre em razão dos constantes atrasos nos pagamentos e mesmo da falta de 
pagamento por parte da prefeitura. 
Os parlamentares expressaram preocupação com as péssimas condições da planta 
física do hospital e a obra paralisada há tanto tempo, solicitando explicações e 
providências urgentes para solução da grave situação. 
Lamentaram a ausência de representante da organização social responsável pela 
unidade, Fundação do ABC, e o fato da unidade parecer estar sem comando, situação 
alarmante para uma unidade de saúde. 
Questionaram a presença de uma pessoa que acompanhou toda a diligência desde o 
seu início sem se identificar, e interrompendo os deputados de forma inoportuna em 
alguns momentos, solicitando sua devida qualificação, sendo esclarecido pelo próprio 
ser o Sr. Diniz Lopes, pessoa sem qualquer vínculo com a administração municipal, 
com o hospital ou com a FUABC, justificando que estava ali a pedido da prefeita por 
serem amigos. 
Também acompanhou os trabalhos da CPI no local o vereador Samuel Ferreira dos 
Santos. 

Neste momento a Dra Adlin Savino Veduato diretora técnica se apresentou para

Entendemos que, todos estes pontos, que circulam em torno da priorização de 
recursos públicos e da promoção de integração, confiabilidade e transversalidade das políticas 
públicas na área da saúde, seriam mais bem enfrentados com a operação direta da CROSS pelo 
Estado.      

   
c. Relatório da Diligência Realizada pela CPI das Organizações Sociais da 

Saúde no Hospital Municipal de Clínicas Dr. Radamés Nardini, no Município de Mauá: 
“PRESENTES 
Compareceram à diligência os deputados Edmir Chedid, presidente da CPI, e Carlos 
Neder, sub-relator para os contratos com OSs de saúde que atuam no município do 
São Saulo.  
Esteve representado por assessor o deputado Wellington Moura, vice-presidente e 
sub-relator para os contratos com OSs de saúde que atuam junto aos municípios do 
Estado. 
Presentes também a Dra. Carolina Canniatti Ponchio, procuradora da Alesp; Sergio 
Donofrio e Elson Lourenço Portela, ambos da assessoria da Polícia Civil da Alesp; 
equipe de imprensa da TV Alesp; demais assessores e imprensa regional e local. 
INFORMAÇÕES SOBRE O HOSPITAL MUNICIPAL DE CLÍNICAS DR. RADAMÉS 
NARDINI 
Endereço: Rua Regente Feijó, 166, Vila Bocaina, Mauá-SP  
Complexo de Saúde de Mauá – COSAM / CNPJ n.º 57.571.275/0013-36 
O Hospital Nardini é um hospital municipal que atende a microrregião composta pelos 
municípios de Mauá (462 mil hab.), Ribeirão Pires (121 mil hab.) e Rio Grande da 
Serra (49 mil hab.), na região do Grande ABC. 
Foi construído no final da década de 1970 com recursos do Fundo de Assistência à 
Saúde, da Caixa Econômica Federal, por um grupo de médicos, entre eles Dr. Nardini, 
para ser um hospital privado, mas permaneceu fechado. 
Em 1985 foi encampado pelo Estado de São Paulo e em 1986 iniciou o funcionamento. 
Foi municipalizado pela Prefeitura de Mauá em 1990. 
As especialidades oferecidas no equipamento abrangem clínica médica e cirúrgica, 
ginecologia e obstetrícia, pediatria, psiquiatria e ortopedia. 
Ocupa uma área de 11.978 m² e conta com 177 leitos cadastrados no Ministério da 
Saúde.  
O Hospital é mantido com recursos municipais, estaduais e repasses do Ministério da 
Saúde para cobertura de custeios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA 
Organização Social Gestora do Hospital Nardini: Fundação do ABC – FUABC / CNPJ 
n.º 57.571.275/0001-00 
Diretoria da FUABC: 
Presidente: Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes. 
Vice-Presidente: Adriana Berringer Stephan 
Secretário-Geral: Edson Salvo Melo. 
A Fundação ABC é pessoa jurídica de direito privado e entidade sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização Social de Saúde, criada em 1967 com intuito de 

TIPOS DE ATENDIMENTOS REALIZADOS (fonte: site http://nardini.org.br/index.php/o hospital)

ANO EMERGÊNCIA AMBULATÓRIO PRONTO
SOCORRO

INTERNAÇÕES CIRURGIAS PARTOS EXAMES

2013 5.864 11.709 66.912 10.184 2.455 1.466 292.680
2014 4.726 17.775 67.333 10.683 4.550 1.532 378.305
2015 4.771 17.322 77.165 10.788 3.412 1.764 434.422
2016 4.818 21.084 63.280 11.295 3.531 1.918 481.018

Relatório da Diligência Realizada pela CPI das Organizações Sociais da

viabilizar uma faculdade de medicina no Grande ABC. Foi instituída como fundação 
pelos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 
Tem sede na cidade de Santo André. 
Atualmente a Fundação do ABC é mantenedora de 18 (dezoito) hospitais e 3 (três) 
Ambulatórios Médicos de Especialidades, além da Faculdade de Medicina do ABC e 
de uma Central de Convênios que administra mais de 40 planos de trabalho 
específicos. Ao todo são cerca de 23 mil funcionários diretos. 
Unidades e serviços de saúde sob a gestão da FUABC: 

 Faculdade de Medicina do ABC 
 Hospital Estadual Mário Covas de Santo André 
 Hospital da Mulher de Santo André 
 AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Santo André 
 AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Mauá 
 AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Praia Grande 
 Hospital Nardini / Complexo de Saúde de Mauá 
 Complexo Hospitalar de São Bernardo (Hospital Anchieta, Hospital Municipal 

Universitário, Hospital Municipal de Clínicas José Alencar e Hospital e Pronto-Socorro 
Central) 

 Complexo Hospitalar de São Caetano (Hospital Márcia Braido,  Hospital de 
Emergências Albert Sabin, Hospital São Caetano, Hospital Euryclides de Jesus Zerbini 
e Complexo Municipal de Saúde) 

 Complexo Hospitalar Irmã Dulce de Praia Grande (Hospital Municipal, PS 
Central e UPA Samambaia) 

 Instituto de Infectologia Emílio Ribas II do Guarujá 
 Hospital Estadual de Francisco Morato “Prof. Carlos da Silva Lacaz” 
 Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP) 
 Hospital Municipal Central de Osasco Antonio Giglio 
 Contrato de Gestão São Mateus/SP 
 Central de Convênios (Gerência de mais de 40 planos de trabalho específicos, 

entre os quais UPAs em Santo André, São Bernardo, Franco da Rocha, Guarulhos, 
Mogi das Cruzes e Santos) 
Anexo segue o Balanço Contábil do Exercício de 2016 publicado pela entidade, com os 
relatórios de todas as unidades. 
INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO DE GESTÃO 
Em 26 de fevereiro de 2010, a Secretaria Municipal de Saúde, assinou convênio para 
transferir o gerenciamento do Hospital Nardini à Fundação do ABC, mediante 
pactuação de metas de atendimento e investimentos em infraestrutura. 
Em 2012 o contrato de convênio foi julgado irregular pelo TCE-SP, que recomendou 
alterações no modelo contratual. 
Em 2014 o convênio para gerenciamento do Hospital Nardini, após promoção de 
chamamento público, foi substituído por um contrato de gestão, também com a 
FUABC. Posteriormente a gestão do equipamento foi incluída no Contrato de Gestão 
do Complexo de Saúde de Mauá – COSAM, que unificou num mesmo ajuste a gestão 
do hospital municipal, das unidades básicas de saúde – UBS e das unidades de pronto 
atendimento - UPAS. 
Custo mensal médio do Hospital: R$ 9,5 milhões. 
No final de 2013 o município celebrou convênio com o Governo do Estado para 
repasse de recursos estaduais para manter o hospital, ajustado em R$ 1 milhão/mês, 
repasses que ocorreram a partir de 2014.  
Em nota o Governo do Estado declarou ter repassado de 2017 a junho de 2018, R$ 
17,1 milhões para custeio do Hospital Nardini e que até dezembro de 2019 estão 

de uma Central de Convênios que administra mais de 40 planos de trabalho
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alto nível de endividamento, isto até que promova uma nova parceria, seja por um chamamento 
público ou por um contrato emergencial.     

 
Fato é que há um impasse estabelecido em relação a dívida da Prefeitura com a 

Fundação do ABC, estimada em R$122.981.000,00, acumulada desde 2015, dívida esta não 
reconhecida pela municipalidade que informou estar contratando empresa especializada em 
auditoria para apurar o real valor devido. 

 
Compulsando os documentos remetidos à CPI, verificamos uma substancial 

divergência entre o custo mensal do Hospital Nardini que a Fundação do ABC declara para 
imprensa (R$9.500.000,00) e o valor mensal contratualizado para aquela unidade (R$6.096.898,39), 
sem que tenha sido possível apurar esta discrepância.   

 
A Fundação do ABC informou que só a dívida contraída com fornecedores e encargos 

do Complexo de Saúde Mauá alcança o valor de R$ 42.581.698,01 (não corrigidos), constatamos 
que alguns desde débitos estão vencidos desde 2015, ano em que o contrato foi assinado, sendo 
possível concluir que ou a execução do contrato teve início já com um déficit financeiro ou houve má 
gestão praticada pela OS. 

 
Desde a realização da diligência ao Hospital das Clinicas Municipal Dr. Radamés 

Nardini, houve um desencontro de informações divulgadas pela imprensa regional. Em 29 de agosto 
de 2018 foi noticiado que a municipalidade de Mauá, por falta de entendimento, decidiu não renovar 
acordo com a Fundação do ABC, e que a teria notificado sobre o desinteresse em renovar o 
contrato com a instituição para gestão do sistema de saúde municipal. Também ganhou destaque a 
notícia de que a própria prefeitura assumiria a gestão direta dos equipamentos, sem apresentar 
detalhes sobre o plano de transição e desmobilização. A imprensa noticiou ainda que 
aproximadamente 1.650 funcionários seriam demitidos. 

 
Apenas dois dias depois, as mesmas fontes, divulgaram que a Prefeitura de Mauá teria 

recuado da decisão de assumir os serviços de saúde, que a Fundação do ABC permanecerá no 
gerenciamento dos equipamentos de saúde do município até que nova parceria seja firmada e que 
seja construído um plano de transição, mediante a celebração de um Termo de Ajustamento de 
Conduta, exigência, segundo a imprensa, do Ministério Público Estadual. 

 
Em oitiva a esta CPI, o Dr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, presidente da 

Fundação do ABC, prestou o seguinte esclarecimento: 
 
“O SR. LUIZ MÁRIO PEREIRA DE SOUZA GOME - Excelência, vou aqui testemunhar 
o que vivenciei e a realidade que vivenciei. Em nenhum momento propriamente a 
fundação, espontaneamente, busca o rompimento, muito pelo contrário. O que se 
estabeleceu de diálogo junto ao município de Mauá é a extrema dificuldade financeira 
que a execução desse contrato passa, em razão dos valores a menor, ao longo do 
tempo, transferidos por Mauá para executar o contrato. A fundação, ao contrário, 
Excelência, do que talvez as notícias vieram, a fundação por longo período fez um 
grande esforço para manter a execução, a demanda da Saúde na cidade, com a 
percepção de recursos inferior aos necessários. E sem aqui imputar culpa ou ao 
município de Mauá, ou mesmo à fundação, o que existe, e o que percebi, nesse pouco 
tempo em que estou à frente, é uma circunstância onde este contrato, no curso do 
tempo, teve sua execução maltratada, vamos chamar assim. Ela não foi bem cuidada, 
de modo que a fundação passou a executar muito mais do que o contrato. E o 
município de Mauá pagou muito menos do necessário. Essa equação financeira, na 
verdade, é o que resulta hoje numa situação absolutamente difícil, numa dívida 

reconhecida pela municipalidade que informou estar contratando empresa especializada em

estimada de bastante significado, no nosso modo de pensar, e na seguinte dificuldade: 
de um lado a fundação não pode, de maneira nenhuma, seguir com um contrato num 
déficit enorme, fazendo o papel de agente financeiro propriamente dito da execução do 
serviço de Saúde de Mauá, e continuar com uma contratação desse tipo. Então, o que 
hoje se busca, junto de Mauá, uma maneira bastante republicana, bastante cidadã, é 
tentar organizar, a desejo de Mauá, na desmobilização dos serviços, a saída da 
fundação, por desejo de Mauá, para ela possa, se desejar, o poder público, se assim 
desejar, contratar uma outra entidade, ou executar diretamente o serviço de Saúde. 
Mas, ao contrário, a fundação hoje passa por uma necessidade de acomodar este 
contrato dentro de um equilíbrio, mais do que qualquer coisa, financeiro, Excelência.”  

 
Curioso o presidente da Fundação do ABC afirmar que a grave situação financeira que 

abateu contrato com Mauá foi ocasionada por uma “execução maltratada” que “não foi bem 
cuidada” e, por outro lado, na mesma fala eximir de culpa tanto a municipalidade como a Fundação. 
Perguntamos de quem seria a responsabilidade então. Quem teria falhado no dever de “cuidar” da 
execução deste contrato? Certamente, não foi a população da microrregião de Mauá, Ribeirão Pires 
e Rio Grande da Serra que hoje sofre com a falência administrativa-financeira do Hospital das 
Clínicas Dr. Radamés Nardini. 

 
Aliás, ainda sobre a exposição do presidente da Fundação do ABC, a polidez com que 

declarou por várias vezes não saber ou não deter dados sobre informações gerenciais básicas, tais 
como o número de funcionários da OS, valores de contratos, etc, fez aparentar que estávamos 
diante de um dirigente meramente figurativo. 

 
Observe-se que, no que diz respeito ao Hospital Municipal de Mauá, assim como 

aconteceu durante a diligência, nenhum representante da OS gerenciadora responsável por aquela 
unidade compareceu à audiência da CPI, embora a convocação do presidente tenha sido promovida 
com claro orientação neste sentido, ou seja, para que viesse acompanhado de pessoa que 
detivesse informações sobre aquela unidade, o que não foi atendido. O Hospital das Clínicas Dr. 
Radamés Nardini parece de fato estar à deriva. 

 
A situação determina que esta CPI remeta à Promotoria de Justiça que acompanha o 

caso todas as informações coletadas e que, em deferência a competência do Legislativo municipal, 
sejam enviados à Câmara Municipal de Mauá a transcrição da oitiva da Fundação do ABC, os 
documentos remetidos pela municipalidade e pela referida OS, além do relatório da diligência 
realizada, com as conclusões do relator. 

 
Finamente, recomendo que a Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de 

Saúde, acompanhe os desdobramentos deste contrato de gestão e da solução, em especial a 
solução quanto à dívida contestada pela municipalidade e o andamento do processo de transição do 
gerenciamento da unidade hospitalar, quer seja substituído por outra entidade ou assumido pela 
administração direta.         

 
d. Relatório da Diligência Realizada pela CPI das Organizações Sociais da 

Saúde no Hospital Municipal de Urgências, no município de Guarulhos, em 16/08/2018: 
“PRESENTES 
Compareceram à diligência os deputados Edmir Chedid, presidente da CPI, Carlos 
Neder, subrelator para os contratos com OSs de saúde que atuam no município do 
São Saulo e Alencar Santana.  
Esteve representado por assessor o deputado Wellington Moura, vice-presidente e 
sub-relator para os contratos com OSs de saúde que atuam junto aos municípios do  

  

tentar organizar a desejo de Mauá na desmobilização dos serviços a saída da

O encontro foi encerrado por volta das 14h30. 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES REQUISITADOS 
Documentos e Informações Requisitados à Prefeitura Municipal de Mauá:  
Esclarecer sobre o andamento da auditoria que está sendo realizada no contrato de 
gestão celebrado entre a municipalidade e a Fundação do ABC - FUABC para gestão 
da unidade hospitalar, e eventual irregularidades praticadas pela FUABC, já detectadas 
neste procedimento; 
Esclarecer sobre as obras atualmente paralisadas no Hospital Dr. Radamés Nardini, 
informando data da contratação, empresa contratada, valor do contrato, cronograma 
físico-financeiro contratado, cronograma físico-financeiro executado e pago, fonte de 
financiamento, razões da paralisação, eventuais penalidades aplicadas, providências 
adotadas para solução do problema e retomada da obra, previsão de conclusão da 
obra; 
Qual promotoria de justiça vem acompanhando as questões afetas ao funcionamento 
do Hospital Dr. Radamés Nardini e o contrato de gestão com a FUABC, com nome do 
promotor, número do procedimento no Ministério Público e atas das reuniões 
realizadas entre o MP, a prefeitura e a FUABC, em especial da reunião onde foi 
ajustada a mudança da política de atendimento do hospital; 
Qual o montante atual da dívida da prefeitura com a FUABC reconhecida? Qual o 
montante da dívida que a FUABC cobra da prefeitura? 
Esclarecer quem responde pela gestão administrativa da unidade no caso de vacância 
do cargo de superintendente; 
Encaminhe cópia do contrato de gestão celebrado entre a prefeitura e a FUABC para 
gestão do Complexo de Saúde de Mauá – COSAM, informando o valor mensal do 
contrato, o valor mensal correspondente à participação do Hospital Dr. Radamés 
Nardini, bem como se o contrato já foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo – TCE-SP, a conclusão da referida Corte e o número do TC; 
Diante da declaração do Dr. Sandro Tavares, advogado da FUABC, durante a 
diligência realizada de que a FUABC não teria interesse em continuar na gestão da 
unidade hospitalar, como se posiciona esta administração municipal? Há intenção de 
assumir a gestão direta ou pretende-se promover novo chamamento público? 
Documentos e Informações Requisitados à FUABC:  
Encaminhe cópia do contrato de gestão celebrado entre a prefeitura e a FUABC para 
gestão do Complexo de Saúde de Mauá – COSAM, informando o valor mensal do 
contrato, o valor mensal correspondente à participação do Hospital Dr. Radamés 
Nardini, bem como se o contrato já foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo – TCE-SP, a conclusão da referida Corte e o número do TC; 
Relação das empresas (pessoas jurídicas/quateirizadas) contratadas pela FUABC, 
fornecedores e/ou prestadores de serviços no Hospital Dr. Radamés Nardini, com 
identificação do prestador, dos serviços específicos contratados e valores dos 
respectivos contratos; 
Relatório das dívidas da FUABC com fornecedores e prestadores de serviço do 
Hospital Dr. Radamés Nardini, indicando o nome do credor, a data de vencimento e o 
valor devido; 
Relatório da execução orçamentária do Hospital Dr. Radamés Nardini, por natureza de 
despesa, dos últimos 3 (três) exercícios encerrados; 
Estatísticas dos tipos de atendimentos realizados pelo Hospital Dr. Radamés Nardini 
no ano de 2017; 
Cópia do Regulamento de contratações de pessoal e aquisição de bens e serviços, em 
especial esclarecimentos sobre a metodologia adotada para seleção de pessoal; 
Relação de pessoas demitidas e admitidas desde janeiro 2017 até a presente data; 

da unidade hospitalar e eventual irregularidades praticadas pela FUABC já detectadas

Informações sobre a metodologia adotada para controle de ponto do pessoal 
diretamente contratado e das pessoas jurídicas que prestam serviços na unidade 
hospitalar; 
Prestar esclarecimentos sobre as obras atualmente paralisadas no Hospital Dr. 
Radamés Nardini. 
Serão juntados a este relatório as mídias contendo a reportagem da TV Alesp, que 
acompanhou a diligência, e os documentos requisitados à Prefeitura de Mauá e à 
FUABC. 
Sendo o que tínhamos a relatar. 
São Paulo, em 09 de agosto de 2018.” 

 
Sobre esta diligência, a situação encontrada no Hospital Municipal Dr. Radamés 

Nardini foi caótica, tanto no aspecto administrativo, quanto estrutural. A necessidade de 
investimentos em melhorias estruturais, o abandono da obra iniciada e a inadequação da guarda de 
móveis e equipamentos médicos hospitalares podem se constatados com clareza nas imagens 
feitas pela TV Alesp e que acompanham este parecer. 

 
Nos chamou atenção que a crise estabelecida no diálogo entre a municipalidade e a 

OS gerenciadora resultou numa tamanha displicência por parte dos responsáveis pela direção 
administrativa/executiva da unidade que os membros da CPI permaneceram por mais de três horas 
sem que qualquer responsável designado pela Fundação do ABC tivesse comparecido. A 
justificativa dada foi que o cargo de superintendente (supostamente indicação do chefe do Executivo 
Municipal) encontrava-se vago há mais de um mês. Configura uma irresponsabilidade, além de um 
absurdo, que uma unidade hospitalar de natureza complexa como é o Hospital das Clínicas Dr. 
Radamés Nardini permaneça sem comando administrativo no seu dia-a-dia.      

 
Sobre o contrato propriamente dito, firmado entre a Prefeitura de Mauá e a Fundação 

do ABC em 2015, para gerenciamento do Complexo de Saúde de Mauá – COSAM, o que nos 
chama a atenção é a amplitude do objeto. Foram incluídos no contrato de gestão 45 unidades de 
saúde municipais, a saber: 1 Hospital Municipal das Clinicas - Dr. Radamés Nardini, 23 Unidades 
Básicas de Saúde – UBS, 4 Unidades de Pronto Atendimento – UPAs, 1 Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgências – SAMU, 1 Serviço de Atenção Domiciliar, 3 Centros de Atenção Psicossocial – 
CAPs, 1 Centro de Especialidades Médicas, 1 Centro de Referência a Saúde Mental da Mulher, 
Adolescente e Criança, 1 Centro de Referência em Saúde HIV/DST, 1 Residência Terapêutica 
Infanto-juvenil, 2 Residências Terapêutica Adulto, 1 Consultório de rua, 1 Centro de Especialidade 
Odontológica, 2 Centros de Reabilitação, 1 Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, e a 1 
Central de Regulação Municipal. 

 
Como se observa, todo o sistema de saúde municipal foi incluído em um único contrato 

de gestão firmado com a mesma OS, a Fundação do ABC. Isto explica, em parte, porque todos os 
serviços de saúde sofreram o impacto da inadimplência contratual praticada ao longo de anos, e 
demonstra o quão grande é o risco da população ficar sem atendimento, frente o imbróglio jurídico-
financeiro que virou este contrato. 

 
O prazo contratual expirou em 29/06/2018 e, desde então, vem sendo renovado para 

períodos de 30 dias, com a intervenção inclusive do Ministério Público, e implicando na mudança do 
perfil do atendimento do Hospital, cujo pronto socorro passou a ser mais seletivo no atendimento e a 
direcionar usuários para outras unidades. 

 
A prefeitura de Mauá declarou à CPI estar elaborando um plano operativo, que busque 

atender as necessidades dos munícipes, visando não interromper a assistência a saúde e evitar o 
agravamento da situação do município, que editou decreto de calamidade financeira em razão do 

Serão juntados a este relatório as mídias contendo a reportagem da TV Alesp que
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Solicitaram a presença do responsável da unidade indicado pelo Instituto Gerir, 
identificado pelo diretor técnico como sendo o Sr. Marcos Henrique, e foram 
informados que ele não estava na unidade. 
Dirigiram-se para a sala de reuniões para aguarda-lo, onde permaneceram por 
aproximadamente 15 (quinze) minutos sem que o superintendente ou o diretor 
administrativo designado pelo Instituto Gerir aparecessem.  
Conversaram com membros do Conselho Municipal de Saúde que reforçaram os 
problemas pelos quais a unidade passa, incluindo a contaminação de pacientes por 
uma superbactéria, paralisações de funcionários da limpeza e falta de materiais. 
O Dr. Abrão Elias Abdala diretor contou aos deputados sobre o funcionamento do 
hospital e informou que possui muitos débitos com fornecedores alegando que os 
valores repassados pela Prefeitura não têm sido suficientes para dar conta de todas as 
demandas. Disse saber que há débitos da municipalidade com o Instituto Gerir, mas 
que não tinha detalhe sobre os valores. Propôs acompanhá-los na vistoria da unidade. 
Constatou-se, no decorrer da visita, discrepância entre a fachada e a recepção do 
hospital, que estão reformadas e com instalações modernas, e o interior da unidade, 
com janelas quebradas e precariedade estrutural e nos equipamentos. 
Alguns funcionários da unidade abordaram assessores dos deputados presentes 
revelando que os salários estão atrasados. Que receberam em agosto o salário de 
maio e que os rendimentos correspondentes aos meses de junho e julho não foram 
pagos ainda. Solicitaram anonimato com receio de represálias. 
No final da vistoria, o secretário de Negócios Jurídicos de Guarulhos, Airton Trevisan, 
compareceu à unidade e conversou com os membros da CPI. Justificou que a 
secretária de saúde da cidade estava em agenda externa, e por esta razão não 
compareceu a unidade. Contestou a informação do diretor técnico de que haja débitos 
do município com o Instituto Gerir, dizendo que os valores que a entidade cobra não 
constam do contrato e não foram devidamente comprovados. Desqualificou à 
informações prestadas pelo diretor técnico 
Os parlamentares questionaram então a ausência de um responsável pela gestão 
administrativa da unidade, indicado pela entidade gestora, que deveria permanecer no 
local. O secretário não soube responder as razões desta ausência. 
O encontro foi encerrado por volta das 12h00. 
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES REQUISITADOS 
Documentos e Informações Requisitados à Prefeitura Municipal de Guarulhos:  
Prestar esclarecimentos sobre o processo de escolha do Instituo Gerir para gerenciar o 
Hospital Municipal de Urgências. Qual foi a modalidade de certame escolhido para 
contratação e porque desta escolha? 
Informar quais outras entidades que participaram do certame e as razões que fizeram 
com que o Instituto Gerir fosse o escolhido. 
Qual o valor mensal total do contrato e qual o valor mensal referente ao gerenciamento 
do hospital municipal de urgências?  
Há débitos com o Instituto Gerir decorrentes do referido contrato? Qual o montante 
desta dívida? 
Há valores sendo cobrados pelo Instituto Gerir? Qual do montante que está sendo 
cobrado e qual a alegação da entidade para cobrá-lo? 
Esclarecer quem responde pela gestão administrativa da unidade nos termos do 
contrato? 
Encaminhe cópia do contrato celebrado entre a prefeitura e o Instituto Gerir para 
gerenciamento do Hospital Municipal de Urgências, bem como informar se o contrato já 
foi analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP, a conclusão 
da referida Corte e o número do TC; 
Documentos e informações Requisitados ao Instituto Gerir:  

administrativo designado pelo Instituto Gerir aparecessem

Relação das empresas (pessoas jurídicas/quateirizadas) contratadas pelo Instituto 
Gerir, fornecedores e/ou prestadores de serviços no Hospital Municipal de Urgências 
de Guarulhos, com identificação do prestador, dos serviços específicos contratados e 
valores dos respectivos contratos; 
Relatório das dívidas do Instituto Gerir com fornecedores, prestadores de serviço e 
funcionários do Hospital Municipal de Urgências, indicando o nome do credor, a data 
de vencimento e o valor devido. Excepcionalmente, no caso da folha de pagamento de 
funcionários (pessoa física/CLT) o valor devido pode ser indicado de forma global, por 
categoria; 
Relatório da execução orçamentária do Hospital Municipal de Urgência, por natureza 
de despesa, dos últimos 3 (três) exercícios encerrados; 
Estatísticas dos tipos de atendimentos realizados pelo Hospital Municipal de Urgência 
nos últimos 3 (três) anos; 
Apresentar histórico dos registros de infecções hospitalares dos últimos 2 (dois) anos; 
Apresentar relatório semanal de movimentação cirúrgica dos últimos 2 (dois) anos;  
Cópia do Regulamento de contratações de pessoal e aquisição de bens e serviços, em 
especial esclarecimentos sobre a metodologia adotada para seleção de pessoal; 
Informações sobre a metodologia adotada para controle de ponto do pessoal 
diretamente contratado e das pessoas jurídicas que prestam serviços na unidade 
hospitalar; 
Prestar esclarecimentos sobre problemas estruturais enfrentados na unidade. 
Serão juntados a este relatório as mídias contendo a reportagem da TV Alesp, que 
acompanhou a diligência, e os documentos requisitados à Prefeitura de Guarulhos e ao 
Instituto Gerir. 
Sendo o que tínhamos a relatar. 
São Paulo, em 16 de agosto de 2018.” 

 
Perceptível as semelhanças existentes na relação estabelecida entre a municipalidade 

e organização social que gerencia o Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos e o constatado 
na diligência anterior em Mauá. 

 
As semelhanças começam no fato de não haver, por ocasião da diligência, nenhum 

diretor administrativo/executivo respondendo pela unidade, passa pelas divergências dos valores 
pagos e devidos pela municipalidade e se concretizam no impacto negativo para o atendimento 
assistencial de saúde na unidade, com salários atrasados e desabastecimento de insumos. 

 
E assim, como aconteceu em Mauá, uma semana após a diligência a Prefeitura de 

Guarulhos anunciou, no dia 23/08/2018, a rescisão do contrato com o Instituto Gerir e o ingresso de 
novas entidades para gerir os serviços de saúde municipal. 

 
Das três unidades de saúde antes gerenciadas pelo Instituto Gerir, a Policlínica 

Paraventi foi assumida pela administração direta, enquanto que para as duas unidades hospitalares 
foram celebrados contratos emergenciais, conforme esclareceu o senhor Prefeito Municipal de 
Guarulhos, Sr. Gustavo Henric Costa, durante entrevista coletiva convocada para anunciar as 
mudanças implantadas, ocasião em que estava acompanhado do Dr. Airton Trevisan, secretário de 
negócios jurídicos e da Sra. Ana Cristina Kantzos da Silva, secretária de saúde do município. 

 
Para gerenciar o Hospital Municipal de Urgências – HMU foi contratada a Santa Casa 

de Birigui e para gerenciar o Hospital Municipal da Criança e Adolescente – HMC foi contratado o 
Instituto de Desenvolvimento e Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde – IDGT.  

 

funcionários do Hospital Municipal de Urgências indicando o nome do credor a data

Estado. 
Presentes também o Dr. Maurilio Maldonado, procurador da Alesp; Paulo Sergio Berto 
e Danilo Ferrini, ambos da assessoria da Polícia Civil da Alesp; equipe de imprensa da 
TV Alesp; demais assessores e imprensa regional e local. 
Presentes, ainda, as vereadoras do município de Guarulhos, Janete Pietá e Genilda 
Bernardes. 
O HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS - HMU 
Endereço: Av. Tiradentes, 3391/3392, Jardim Bom Clima, Guarulhos - SP 
O Hospital Municipal Urgências de Guarulhos é um hospital municipal que faz parte da 
Regional de Saúde I, atendendo todo o município e região, para exames e consultas 
especializadas e internações hospitalares. 
Seus leitos estão distribuídos em uma área 5.723 m². 
O hospital conta com 45 leitos de emergência, quatro salas de cirurgia e uma sala de 
Recuperação Pós Anestésica. 
Possui um ambulatório com três especialidades ofertadas, e um parque tecnológico 
para execução dos serviços de apoio e diagnose: laboratório de patologia clínica, 
serviço de imagens (ultrassom convencional e com doppler), RX, 
endoscopia/colonoscopia/ broncoscopia e métodos gráficos. 
A unidade conta também com uma agência transfusional vinculada ao Hemocentro de 
São Paulo. 
No ambulatório há um setor de atividades de assistência, ensino e pesquisa vinculados 
à Comissão de Residência Médica Municipal. Possui residência médica na área de 
cirurgia geral. 
Os leitos e as ofertas ambulatoriais deste hospital são regulados pela CROSS e 
SISREG. 
A ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA 
Organização Social Gestora do Hospital Municipal de Urgências de Guarulhos: Instituto 
Gerir 
CNPJ n.º 14.963.977/0001-19 
Presidente: Eduardo Reche de Souza 
Secretário: Gastão Faria de Azevedo Goulart  
O Instituto Gerir é pessoa jurídica de direito privado e entidade sem fins lucrativos, 
qualificada como Organização Social de Saúde, criada em 2012, sediada no município 
de Goiânia, em Goiás.  Tem filial nos municípios das unidades que gere. 
Tem atualmente 6.665 colaboradores entre celetistas e concursados. 
O Instituto Gerir administra 13 unidades de saúde em 6 Estados: 
Unidades e serviços de saúde sob a gestão do Instituto Gerir: 
Hospital Municipal e Urgências – HMU, em Guarulhos 
Hospital Municipal da Criança e Adolescente – HMC, em Guarulhos 
Policlínica Paraventi, em Guarulhos  
Pronto de Socorro Adulto - PSA, e Pronto Socorro Infantil - PSI, em Barueri 
Hospital Regional de Rondonópolis, Mato Grosso 
Hospital Regional de Sinop, Mato Grosso 
Hospital Geral de Taperoá – HGT, Paraíba 
Hospital Regional Dr. José de Simone Netto – HRJSN, em Ponta Porã, Mato Grosso 
do Sul 
Hospital de Urgências de Trindade – HUTRIN, Goiás 
Hospital e Maternidade Dr. Peregrino Filho, em Patos, Paraíba 
Complexo Hospitalar Regional Dep. Janduhy Carneiro, em Patos, Paraíba 
Hospital de Urgências de Goiânia, Goiás 
Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilheus, Bahia 

B d

Obs.: O Hospital Estadual Dr. Carlos Macieira – HCM em São Luís, Maranhão era 
gerido pelo Instituto Gerir até maio de 2018, quando foi substituído pelo Instituto 
Acqua. 
Obs.: Há notícias de que o Hospital Macrorregional de Imperatriz Dra. Ruth Noleto, no 
Maranhão também é gerido pelo Instituto Gerir, mas não consta esta unidade na 
relação divulgada no site da entidade. 
Os contratos do Instituto Gerir são auditados pela empresa de auditoria BDO e tem 
área de compliance de responsabilidade do escritório de advocacia WFaria. 
O CONTRATO DE GESTÃO COM A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
O atual contrato de gestão do Instituto Gerir com o município de Guarulhos foi 
assinado em maio de 2017 e engloba 3 (três) unidades de saúde do município: o 
Hospital Municipal de Urgências - HMU, o Hospital Municipal da Criança e Adolescente 
- HMC e a Policlínica Paraventi. 
Valor do Contrato Mensal do HMU: R$ 6.129.632,60 
Valor do Contrato Mensal do HMC: R$ 5.988.000,00 
Valor do Contrato Mensal da Policlínica: R$ 1.400.000,00 
Obs.: Na imprensa foi divulgado que a prefeitura tem repassado o valor mensal médio 
para o Hospital Municipal de Urgências de R$ 4,7 milhões, e que o Instituto Gerir alega 
que precisa de mais 2 milhões/mês pra cobrir os custos do hospital, o que é compatível 
com o valor do contrato. 
Relação de empresas quarteirizadas que prestam serviços no HMU: Bionexo; 
Transrim; DM Clean; Wareline; Humanitar; Nutrimax; Pró-Formula; Total Qualy; 
WFaria; AMJ; Nádia Ferreira Gonçalves ME; Samtronic; A2Works; ASSIM; JMJ; 
Nespoli; Delphos; DM Clean; Globaljet; Heather; Demaio; MS Serviços; Tclin; Master; 
Tecshop. 
Obs.: Todos os contratos estão disponíveis no site http://gerir.org.br/transparencia-
hmu/ 
A imprensa tem noticiado nos últimos dias vários problemas no Hospital Municipal de 
Urgências. Pacientes do hospital teriam sido contaminados por uma superbactéria. Há 
relatos de que o hospital não tem garantido a limpeza dos ambientes, por falta de 
pagamento dos funcionários da empresa de limpeza e que falta materiais de higiene 
pessoal como sabão e álcool gel para desinfetar as mãos, situação que gera risco de 
infecção. 
O Hospital Municipal da Criança e Adolescente - HMCA, gerido pela mesma 
organização social, o Instituo Gerir também tem apresentado problemas, tais como: 
falta de medicações e insumos básicos, não reposição dos cilindros de oxigênio, 
impossibilidades de realizar exames, falta de funcionários (médicos e enfermeiros) e 
não pagamento dos salários dos profissionais de saúde da unidade. A falta de limpeza 
também é um problema sério nesta unidade. 
O SAMU da cidade de Guarulhos (que não é gerenciado pelo Instituto Gerir) também 
tem apresentados problemas atualmente com apenas 4 (quatro) ambulâncias 
atendendo a população, os demais 8 (oito) veículos estariam parados e demandando 
manutenção para voltar a rodar. Isto indica uma crise financeira na saúde de 
Guarulhos.  
RELATO SOBRE A DILIGÊNCIA 
Os deputados e assessores chegaram ao Hospital Municipal de Urgências de 
Guarulhos por volta das 10h00. Identificaram-se na recepção e solicitaram a presença 
de um representante da diretoria da unidade, designado pela organização social 
gestora, Instituto Gerir.  
Foram, então, recebidos pela assessoria de comunicação do hospital que os 
conduziram até a sala da diretoria onde encontraram o Dr. Abrão Elias Abdala, diretor 
técnico da unidade. 

relação divulgada no site da entidade
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contratado. Empresa com um médico sócio funcionário público da SES-SP. Inclusive 
com duplo vínculo com o Estado. 
Empresa contratada: SAM – Clínica médica sociedade empresária Ltda. (Anestesia) 
Valor do contrato: R$ 4.534.512,00/ano. Endereços divergentes da junta comercial e 
ao do contrato. Proprietário da empresa funcionário público da SES-SP - Dr. Michel 
Fukusato, mais quatro sócios também funcionário público da SES-SP 
RELATO SOBRE A DILIGÊNCIA 
Os deputados e assessores chegaram ao Hospital Geral de Guarulhos por volta das 
12h30. Identificaram-se na recepção e solicitaram a presença de um representante da 
diretoria da unidade, designado pela organização social gestora, SPDM.  
Foram, então, recebidos pelo Diretor Clinico, Dr. Daniel Rodrigues, e pelo Diretor 
Técnico, Dr. Afonso Machado Guedes. Na sala de reunião juntaram-se a equipe a 
Diretora de Enfermagem, Sra. Maria Tereza e a gerente administrativa da unidade Sra. 
Patrícia. 
Os representantes técnicos da unidade informaram que a unidade conta com 1.130 
funcionários, 517 profissionais de enfermagem e 463 médicos. A taxa de ocupação é 
de 91,76%, considerada alta, porém padrão da unidade. Continuaram esclarecendo 
que contam com 299 leitos e que a unidade atua com o sistema portas abertas, 
atendendo maternidade, urgência e emergência, oncologia, ortopedia, e que a unidade 
é referência em atendimento de ortopedia e acompanhamento e assistência a casos de 
gravidez de alto risco.  
Recentemente enfrentaram dificuldades durante um processo de contratação de 
enfermeiros que acabou refletindo numa situação problemática para as atividades da 
unidade, mas que o problema foi solucionado. 
Declararam que a demanda do HGG aumentou com o fechamento das portas do 
Hospital Municipal de Urgências e que realizam reuniões mensais de pactuação com o 
município. 
Explanaram sobre os esforços empreendidos pela unidade para evitar com sucesso o 
desabastecimento durante a greve dos caminhoneiros. Pelos conselheiros municipais 
foi explicado que recebem constante reclamações de usuários sobre atraso na 
administração de medicamentos para pacientes internados. Os responsáveis pela 
unidade reconheceram este tipo de ocorrência e disseram estarem revisando 
processos de trabalho e reorganizando os serviços para, não só eliminar este tipo de 
ocorrência, mas principalmente para reduzir o tempo de espera da urgência e 
emergência. 
A representante da pastoral da saúde explanou sobre um caso concreto onde a 
demora para encaminhamento do paciente, vítima de acidente de trânsito, para ser 
submetido a cirurgia com profissional especializado teria resultado em óbito. O diretor 
clínico demonstrou conhecer o caso e explicou que a situação do paciente era grave e 
instável, que várias foram as intercorrências que contribuíram para o lamentável óbito 
do paciente e que prontificou a prestar todas as informações detalhadas a Sra. 
Conceição e demais familiares da vítima.  
Os deputados presentes questionaram sobre a manutenção dos contratos com 
empresas cujos sócios são funcionários públicos estaduais e os procedimentos que a 
SPDM está adotando para novas contratações observem esta vedação. 
Os responsáveis responderam que a orientação da SPDM é que um documento seja 
produzido esclarecendo os contratados sobre a vedação no momento da assinatura 
dos contratos. E que aguardam orientação da direção superior da OS sobre os atuais 
contratos.        
O encontro foi encerrado por volta das 14h00. 
SOBRE DOCUMENTOS E INFORMAÇOES REQUISITADAS 

Fukusato mais quatro sócios também funcionário público da SES SP

Por ocasião da oitiva do presidente da SPDM à CPI, foram requisitadas as seguintes 
informações sobre o HGG, a saber: 
a) Cópias das notas fiscais emitidas, relativas à aquisição de materiais, medicamentos, 
órteses, próteses e materiais especiais, juntamente com os respectivos contratos de 
fornecimento destes itens, acompanhados da tabela de preços ajustada entre as 
partes, relativos aos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 
b) Cópias das notas fiscais emitidas, relativas à contratação de serviços ligados à 
atividade meio (portaria, limpeza, vigilância, manutenção, locação de carros, 
ambulâncias e correlatos), juntamente com os respectivos contratos de fornecimento 
destes itens, acompanhado da tabela de preços ajustada entre as partes, bem como 
notas fiscais de aquisição de produtos de higiene e limpeza, planilha de funcionários 
alocados referente aos referidos contratos, demonstrativos de recolhimentos dos 
consectários legais incidentes sobre a mão de obra, assim como os respectivos 
comprovantes de pagamento das notas fiscais, em ordem cronológica, relativos aos 
últimos 24 (vinte e quatro) meses;  
c) Cópias dos contratos com empresas especializadas em fornecer mão de obra 
especializada (médicos, enfermeiros e outros profissionais da área da saúde), 
descrição da forma de contratação (consulta pública, licitação etc.), preços aplicados e 
notas fiscais emitidas para pagamento; comprovação de recolhimentos das obrigações 
tributárias e previdenciárias;  
d) Cópias dos contratos de locação de equipamentos clínicos e cirúrgicos, utilizados na 
unidade contratualizada, relativos aos últimos 24 (vinte e quatro) meses; 
e) Relação de obras, reformas, ampliações e adaptações das instalações físicas da 
unidade hospitalar, executadas nos últimos 24 meses, acompanhados dos respectivos 
contratos, projetos e composição dos custos (orçamento); 
f) Relação e cópias dos contratos firmados por esta organização sociais junto a 
terceiros, relativos aos serviços contratados para a unidade supracitada, que não se 
adequem ao quanto disposto nos itens anteriores, relativos aos últimos 24 (vinte e 
quatro) meses; 
g) Relação dos cursos de capacitação profissional ou educação continuada ofertados 
em favor dos funcionários ou terceiros alocados na unidade, apontando a forma e 
valores de contratação, acompanhados dos respectivos contratos, relativo aos últimos 
24 (vinte e quatro) meses; 
h) Relação completa de nomes e cargos da diretoria da Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina - SPDM responsável pela unidade de saúde em 
questão, bem como os seus respectivos rendimentos diretos ou indiretos, percebidos 
pela função, nos últimos 24 meses; 
i) Se observa ordem cronológica de faturamento para pagamentos de seus 
fornecedores e prestadores de serviços? No caso da não observância, quais os 
critérios adotados para definir a ordem de pagamentos? Encaminhar relatório com a 
ordem adotada dos pagamentos efetivados nos últimos 12 (doze) meses. 
j) Encaminhar relatório de credores da SPDM, relacionados aos contratos de gestão 
supracitados, com fornecimento de bens/materiais e prestação de serviços 
efetivamente executados e faturados, porém sem o efetivo pagamento até a presente 
data, constando os respectivos valores e data de vencimento das faturas. 
Serão juntados a este relatório as mídias contendo a reportagem da TV Alesp, que 
acompanhou a diligência, e os documentos requisitados à SPDM. 
Sendo o que tínhamos a relatar. 
São Paulo, em 16 de agosto de 2018.” 

 
Encontramos no Hospital Geral de Guarulhos - HGG o mesmo modelo administrativo 

do Hospital Regional de Pedreira, gerenciado pela mesma entidade. Um índice de ocupação 

partes relati os aos últimos 24 (vinte e quatro) meses;

Levantamento de informações constantes da rede mundial de computadores sobre as 
entidades que assumiram os contratos em Guarulhos foi possível constatar que o IDGT - Instituto de 
Desenvolvimento de Gestão, Tecnologia e Pesquisa em Saúde e Assistência Social, com sede em 
Caraguatatuba, tem contratos com os municípios de Caraguatatuba (Centro Integrado de Atenção à 
Pessoa com Deficiência e ao Idoso); Bariri (Pronto Socorro) e agora: Guarulhos (Hospital Municipal 
da Criança e Adolescente). O IDGT não disponibiliza informações detalhadas dos contratos de 
parceria que detém com o poder público, carecendo sua atuação de transparência. 

 
 Diante da decisão da municipalidade em operar as mudanças mencionadas, a CPI 

renovou alguns questionamos, a saber: 1) como se deu a escolha destas entidades para assumir os 
respectivos equipamentos e quais critérios prevaleceram para tal decisão? 2) qual a modalidade de 
contratação adotada para formalização destes ajustes? 3) quais outras entidades/empresas foram 
consultadas para estas novas contratações e qual o valor ofertado por cada uma delas? qual o 
prazo do contrato com o IDGT para gestão do HMCA e qual o valor mensal deste contrato? 5) como 
se dará a transição entre a antiga gestora e as novas gestoras? qual o prazo de saída definitiva do 
instituto gerir destes equipamentos? 6) se há processo para nova licitação ou chamamento público 
tramitando na prefeitura para contratação de entidades ou empresas para assumir de forma mais 
definitiva os referidos equipamentos? 7) qual prazo, diretrizes e escopo já foram definidos pela 
administração municipal para serem considerados neste novo certame? 8) cópia da integra dos 
procedimentos administrativos que resultaram nas contratações das duas novas entidades. 

 
Até o momento do fechamento desse relatório, a municipalidade não havia prestado as 

informações requisitadas, assim, como o Instituto Gerir também não havia se manifestado sobre os 
questionamentos formulados. Lamentavelmente, não há tempo hábil para a providência da busca e 
apreensão de documentos, que seria uma prerrogativa desta CPI. Porém, entendemos ser 
imprescindível, neste caso, que a Comissão de Saúde desta Casa busque as informações até então 
não prestadas e acompanhe a transição da mudança de gestão das unidades supracitadas. 

 
Foram apresentados pelos deputados que acompanharam a diligência à Guarulhos 

requerimentos para oitiva do Prefeito Municipal e dos secretários de negócios jurídicos e de saúde, 
assim como do presidente do Instituto Gerir para prestar esclarecimentos sobre o caso. Os 
requerimentos restam pendentes de deliberação e prejudicados em razão do encerramento desta 
CPI. 

 
Assim, nos mesmos moldes que propomos no tocante outra diligência realizada em 

unidade de saúde municipal, propomos a remessa deste relatório acompanhado dos documentos a 
que a CPI teve acesso para a Promotoria de Justiça que acompanha o caso bem como para a 
Câmara Municipal de Guarulhos. 

 
e. Relatório da Diligência Realizada pela CPI das Organizações Sociais da 

Saúde no Hospital Geral de "Professor Waldemar de Carvalho Pinto Filho"- HGG, no 
município de Guarulhos, em 16/08/2018: 

“PRESENTES 
Compareceram à diligência os deputados Edmir Chedid, presidente da CPI, Carlos 
Neder, sub-relator para os contratos com OSs de saúde que atuam no município do 
São Paulo e Alencar Santana.  
Esteve representado por assessor o deputado Wellington Moura, vice-presidente e 
sub-relator para os contratos com OSs de saúde que atuam junto aos municípios do 
Estado. 
Presentes também o Dr. Maurilio Maldonado, procurador da Alesp; Paulo Sergio Berto 
e Danilo Ferrini, ambos da assessoria da Polícia Civil da Alesp; equipe de imprensa da 
TV Alesp; demais assessores e imprensa regional e local. 

da Criança e Adolescente) O IDGT não disponibiliza informações detalhadas dos contratos de

Presentes, ainda, as vereadoras do município de Guarulhos, Janete Pietá e Genilda 
Bernardes. 
Presentes também os membros do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Lima e Sr. José 
Roberto e a Sra. Conceição da Pastoral da Saúde no município. 
O HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS "PROFESSOR WALDEMAR DE CARVALHO 
PINTO FILHO" - HGG 
End. Alameda dos Lírios, 200, bairro CECAP, Guarulhos-SP 
Perfil do Equipamento: Hospital Estadual de Média e Alta Complexidade. Assistência 
Hospitalar, Hospital Dia, Cirurgias Ambulatoriais, Urgências, Atendimento Ambulatorial. 
Na fiscalização Ordenada do TCESP realizada em março de 2018 o fiscal relatou que 
tinha paciente esperando resultado do exame de sangue há 4 horas. Acabou o soro e 
não teve mais assistência, justificaram que não tinha sala específica para aplicação de 
soro. Controle de frequência manual apenas para pessoa jurídica. Escala da jornada 
de trabalho dos médicos geral referente ao mês anterior e outra específica do dia 
apenas da ginecologia. Banheiros sujos e com vazamentos. Leitos espalhados pelos 
corredores.  
O orçamento no ano de 2018 para o Hospital Geral de Guarulhos é de R$ 
188.388.000,00.  
No ano 2017 foi de R$ 177.183.238,52, mais R$ 470.000,00 para investimentos. 
O CONTRATO DE GESTÃO E A ORGANIZAÇÃO SOCIAL GESTORA 
Organização Social Gestora: Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina 
– SPDM 
A SPDM recebeu nos últimos cinco anos 23% do total de recursos estaduais 
repassados às organizações sociais, sendo a OS que detém o maior número de 
contratos de gestão com o Estado.   
Valor do Contrato de Gerenciamento do HGG: R$ 15.199.000,00/mês 
Alguns dos subcontratos quarteirizados de serviços médicos: Clínica médica, pediatria, 
oftalmologia, ortopedia, ginecologia, UTI, anestesia, etc. gerando um valor total: R$ 
3.494.952,00/mês. 
Os 5 contratos demonstrados aqui são os com valores mais altos de empresas que 
prestam serviços denominados “tratamento médico” no HGG, tendo como sócios 
médicos funcionários da Secretaria de Saúde conforme informações trazidas para a 
CPI.  
O HGG possui 20 subcontratos para a atividade fim, resultando num valor total de R$ 
31.027.284,00/ano. Valor mensal de R$ 2.585.607,00 
Empresa contratada: M3 Serviços Médicos (Ortopedia e traumatologia) Valor do 
contrato: R$ 1.481.930,00/ano. Contrato genérico, sem especificar número de 
profissionais para prestar o serviço contratado. Destina a supervisão e controle do 
setor de ortopedia e traumatologia à contratada com remuneração extra no valor R$ 
15.500,00/mês. Empresa com dois médicos sócios funcionários públicos da SES-SP. 
Empresa contratada: Lucali serviços médicos Ltda. (Pediatria) Valor do contrato: R$ 
1.160.010,00/ano. Empresa sem endereço comercial. Prestação de serviços para 
complementar equipe médica própria do HGG, especialmente aos finais de semana. 
Empresa com dois médicos sócios funcionários públicos da SES-SP. 
Empresa contratada: Morumbi Sul serviços médicos e diagnósticos Ltda. 
(Ultrassonografia, imagens em geral e serviços administrativos de auxílio ao médico) 
Valor do contrato: R$ 2.888.313,00/ano. Contrato genérico, sem especificar número de 
profissionais médicos para prestar o serviço contratado. Empresa com dois médicos 
sócios funcionários públicos da SES-SP. Inclusive com duplo vínculo com o Estado. 
Empresa contratada: Karrossino e Kusaba endoscopia S/S (Endoscopia digestiva) 
Valor do contrato: R$ 936.000,00/ano. Empresa sem endereço comercial. Contrato 
genérico, sem especificar número de profissionais médicos para prestar o serviço 

PINTO FILHO" HGG
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diretor, sócio ou acionista, funcionário, ou agente da empresa é um funcionário público ou do 
governo, documento este que teve a firma reconhecida. 

 
Em documento datado de 11/07/2018, o Sr. Michel Fukusato informou que, por 

ocasião, de sua oitiva na CPI, não se recordava de ter assinado o documento apresentado pelo 
presidente da SPDM, cujo conteúdo ressalva a orientação no que diz respeito aos sócios das 
empresas prestadoras de serviços, de não terem nenhum vínculo com o funcionalismo público 
estadual, fato este que chegou ao conhecimento dele dias depois. 

 
Ressalte-se a informação prestada à CPI de que pouco antes de sua convocação o Sr. 

Michel Fukusato solicitou exoneração do serviço público, onde já estava há mais de 20 anos, como 
ele mesmo confirmou. 

 
A SPDM, assim como outras organizações sociais ouvidas pela CPI, se eximiu do 

dever de zelar pelo cumprimento da lei, afirmando entender que é de inteira e exclusiva 
responsabilidade do servidor público observar seu estatuto. Explanaram sobre a dificuldade que 
seria fiscalizar seus fornecedores, considerando o universo do funcionalismo público estadual, para 
saber se entre os sócios há servidores públicos, o que segundo eles seria impossível fazer. 

 
Em tempos de inovações tecnológicas, tal afirmação beira a ingenuidade, já que é 

possível a qualquer pessoa acessar a rede mundial de computadores na página transparência do 
Governo do Estado de São Paulo (http://www.transparencia.sp.gov.br/BuscaAdmDirInd.html) e 
realizar busca de servidores públicos pelo nome, com um simples click. Este relator mesmo realizou 
algumas buscas com sucesso. 

 
O mesmo portal oferece outras possibilidades buscar informações sobre servidores 

públicos (http://www.transparencia.sp.gov.br/pessoal.html). O site da imprensa oficial também pode 
ser utilizado para esta finalidade (www.imesp.com.br) já que toda movimentação de servidores é 
devidamente publicada no diário oficial. 

 
Como se vê, ferramentas não faltam. E a qualificação completa dos sócios das 

empresas contratadas, quando não figuram no corpo do próprio ajuste, consta do contrato social 
que instrui o processo de contratação, como pudemos constatar nos documentos entregues a CPI. 

 
Ora, tal ilegalidade deve e pode ser abolida, e se estas restrições não se mostrarem 

mais adequadas nos dias atuais frente à escassez de determinada especialidade de profissional, 
que se proponha a revisão das normas estatutárias para que a lei seja aprimorada e não ignorada 
como vem sendo.  

 
Este e outros aspectos observados nesta diligência serão abordados neste relatório no 

capítulo que cuida das questões comuns a todos os contatos de gestão e em seus 
encaminhamentos 

 
 
 

7. Das Denúncias Recebidas Pela CPI das Organizações Sociais da Saúde 
 
 

Acusamos durante o prazo de funcionamento da CPI o recebimento de várias 
denúncias encaminhadas por cidadãos, a maioria delas consubstanciada em material jornalístico 
que tinha como foco irregularidades em contratos do Poder Público com organizações sociais de 
saúde. 

id t d SPDM j teúdo ressalva a orientação no que diz respeito aos sócios das

 
Observamos que, a CPI acabou utilizando destas para pautar sua agenda de 

discussões, pois as organizações sociais das denúncias foram ouvidas pela CPI em audiência, ou 
foram inqueridas por diligências ou requisição de documentos e informações. Assim, consideramos 
que os assuntos das denúncias encaminhadas foram contemplados por esta CPI.        

   
Passamos, porém, a discorrer sobre alguns casos específicos: 
 
A Secretaria Municipal de Saúde de Bragança Paulista encaminhou denúncia sobre a 

execução do contrato de gestão firmado entre a municipalidade e a Associação Brasileira e 
Beneficência Comunitária – ABBC, até meados de 2017, quando o contrato foi rompido, apontando 
que alguns contratos de consultoria administrativa celebrados pela OS com terceiros teve valor 
abusivo, acima do praticado no mercado, além de objeto vago. 

 
A ABBC detinha dois contratos com a Prefeitura Municipal de Bragança Paulista, para 

gerenciamento das unidades de saúde básica do município, das UPAs e do SAMU. Entre novembro 
de 2013 e dezembro de 2016 estes contratos resultam na transferência de mais de R$ 126 milhões 
à entidade.  

 
Há, na Câmara Municipal de Bragança Paulista, CPI instaurada para investigar 

possíveis irregularidades destes contratos, em especial a ausência de fiscalização da execução do 
contrato pela Comissão de Avaliação prevista em cláusula contratual, que de 2013 a meados de 
2015 sequer se reuniu para avaliar as metas e indicadores contratualizados, não fazendo as 
verificações que deveria, nem produzindo qualquer relatório. Situação reconhecida pelos secretários 
municipais à época quando em depoimento àquela CPI. 

 
Além disto, a CPI de Bragança Paulista apura o fato de, a partir de 2015, com o início 

da atuação da Comissão de Avaliação, as glosas apontadas em decorrência de valores indevidos 
ou serviços não prestados terem sido absolutamente ignoradas, e os valores pagos à entidade. O 
ponto mais emblemático investigado por aquela CPI é a suposta dívida alegada pela ABBC no valor 
de R$ 8.000.000,00, pelo serviço de “leva de traz” (transporte de passageiros/pacientes entre 
unidades de saúde do município), serviço que sequer foi objeto do contrato. 

 
O Tribunal de Contas de São Paulo julgou irregulares os dois contratos firmados pela 

ABBC e a CPI municipal ainda não concluiu seus trabalhos. 
 
Outra CPI municipal que nos encaminhou denúncias foi a instaurada na Câmara 

Municipal de Americana para investiga irregularidades e omissões relacionadas ao Hospital 
Municipal de Americana – Dr. Waldemar Tebaldi”. 

 
As informações encaminhadas pela vereadora Maria Geovana Fortunato, dão conta 

que a CPI municipal, já encerrada, investigou possível direcionamento de licitação, servidores 
públicos que eram remunerados pela gerenciadora do hospital, plantões fantasmas, falta de 
fiscalização do contrato, entre outros aspectos. 

 
Verificamos que, no caso e Americana, o contrato investigado não é um contrato de 

gestão, tratando-se de contrato administrativo comum, prestado por empresa privada, portanto, a 
natureza do contrato investigado na CPI municipal é estranho ao objeto desta CPI. Entretanto, as 
conclusões daquela CPI servem para serem observados em qualquer tipo de ajuste firmado pela 
administração pública: a necessidade de fortalecimento dos mecanismos de fiscalização e controle 
da prestação dos serviços contratados, aspecto exaustivamente debatido nesta CPI das OSS. 

 

elevado e uma necessidade de ajustar processos de trabalho pra melhorar o desempenho e os 
indicadores, proposta que,segundo a direção da unidade, já está sendo construída. 

 
Outras semelhanças passam pelo rateio das despesas administrativas, por objetos de 

subcontratos de serviços especializados pouco transparentes e por algumas coincidências na 
relação dos fornecedores e empresas prestadoras de serviços, repetindo a questão envolvendo 
contratação de empresas, cujo quadro societário é composto por servidores públicos estaduais. 

 
Identificamos cinco empresas contratadas no HGG de propriedade de servidores 

públicos; M3 Serviços Médicos, Lucali serviços médicos Ltda., Morumbi Sul Serviços Médicos e 
Diagnósticos Ltda., Karrossino e Kusaba Endoscopia S/S, e SAM – Clínica Médica Sociedade 
Empresarial Ltda. 

 
A empresa SAM–Clínica foi uma das que o Sr. Mauri Bezerra dos Santos Filho 

denunciou a esta CPI, por ocasião de sua oitiva, como sendo de propriedade de servidores públicos 
estaduais e deterem contratos com organizações sociais para atuarem em unidades de saúde do 
Estado, situação vedada pelo Estatuto do Servidor Publico Estadual. 

 
Os contratos que a empresa SAM-Clínica detêm com as OSS para prestação de 

serviços especializados de anestesiologia em unidades estaduais por elas gerenciadas (SPDM e 
Cruzada Bandeirante São Camilo) somam o montante declarado de R$ 11 milhões.  

 
Também durante oitiva a situação foi admitida pelo sócio proprietário da empresa, Dr. 

Michel Fukusato, senão vejamos: 
 
“O SR. MICHEL FUKUSATO - Boa tarde, excelentíssimo. Na verdade, não fui 
chamado em nenhum momento pela secretaria. Após orientação e questionamento, 
porque no meu entendimento do Estatuto do Servidor, eu frisei por mim mesmo que o 
funcionário público não poderia ter duplo vínculo - prestar serviços pelo Estado CLT 
concursado, no qual sou efetivo há 20 anos, agora não mais, e prestador de serviço 
PJ. Por isso que tenho a empresa e prestei os concursos nas licitações para prestar 
serviços a essas OSS. 
O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então, agora ouvido aqui os tribunais de contas 
do Estado e do Município, a coisa é mais grave do que isso. Não se trata apenas de 
uma questão de compatibilidade ou não de horários. Todos nós médicos temos o 
direito a dois vínculos - somos uma das poucas categorias que temos direito a isso. 
Inclusive inicialmente só nós e os cirurgiões dentistas que poderiam ter isso. E aí tem 
uma questão de compatibilidade de horário, mas a coisa aqui é de outra natureza. É o 
fato de haver um ou mais vínculos públicos, e estar prestando serviços remunerados 
para o Estado, o poder público. O que é estranho, Srs. Deputados, é em que pese toda 
a publicidade que foi dada ao caso, o questionamento que fizemos à Coordenadoria de 
Contratos de Gestão, o senhor não ter sido chamado no gabinete do secretário ou por 
alguém da coordenadoria para se explicar. Porque todos os órgãos de comunicação 
deram publicidade a esse fato, e ninguém chegou a alertá-lo, nem na secretaria, e tão 
pouco na organização social?  
O SR. MICHEL FUKUSATO - Com relação a isso, não.  
O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O senhor reconhece que tem participação nessa 
empresa? 
O SR. MICHEL FUKUSATO - Tenho participação.  
O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - E o senhor reconhece que pelo menos outros 
três profissionais da secretaria também compõem o corpo diretivo?  

l ã d f d esas prestadoras de serviços repetindo a questão envolvendo

O SR. MICHEL FUKUSATO - Sim, inclusive somos concursados há mais anos do que 
a própria criação da empresa. Eu por exemplo, era há 20 anos.  
O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente. Vocês prestam serviços para qual 
Organização Social da Saúde? 
O SR. MICHEL FUKUSATO - SPDM e Cruzada Bandeirante.” 
 
Ocorre que, a Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968, que dispõe sobre o Estatuto 

dos Funcionários Públicos Civis do Estado, traz as seguintes disposições: 
 
“Artigo 1º - Esta lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Estado. 
Parágrafo único - As suas disposições, exceto no que colidirem com a legislação 
especial, aplicam-se aos funcionários dos 3 Poderes do Estado e aos do Tribunal de 
Contas do Estado. 
Artigo 243 - É proibido ainda, ao funcionário: 
I - fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como 
representante de outrem; 
II - participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de 
sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais ou administrativas com o 
Governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente 
relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado; 
(...) 
IV - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, 
estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o Governo, em matéria que 
se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado; 
(...) 
VI - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no 
item II deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser acionista, quotista ou 
comanditário; 
(...) 
Parágrafo único — Não está compreendida na proibição dos itens II e VI deste artigo, a 
participação do funcionário em sociedades em que o Estado seja acionista, bem assim 
na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe, ou como seu sócio.” 
 
A situação constatada com a SAM Clínica e outras empresas ao longo dos trabalhos 

da CPI  evidenciaram uma fragilidade nos procedimentos de contratação que afronta a legislação 
estadual permitindo que funcionários públicos firmem contratos e exerçam funções em empresas 
que se relacionam com o seu empregador, no caso o Governo do Estado de São Paulo. 

 
Mais adiante em seu depoimento o proprietário da SAM-Clínica continua afirmando que 

é o sócio responsável técnico, que não tinha conhecimento que o artigo 246 do Estatuto dos 
Servidores Públicos vedava a contratação de sua empresa para prestar serviços em um hospital 
estadual e que em momento algum o Governo, a Secretaria de Estado ou a Organização Social de 
Saúde o alertou da necessidade de cumprir e respeitar essa legislação”. 

 
Uma semana após este depoimento, esta informação foi desmentida pela SPDM que 

apresentou documento, firmado pelo próprio Sr. Michel Fukusato há seis meses, durante reunião 
convocada na finalidade de apresentar o manual de compliance da SPDM a seus fornecedores e 
prestadores de serviços. 

 
Pelo presidente da SPDM foi apresentado à CPI, em 12/06/2018, documento onde o 

Sr. Michel Fukusato, por ser o representante legal da SAM–Clínica confirma que nenhum executivo, 
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Público, com um estudo aprofundado sobre o que realmente é necessário para a 
criação da unidade de saúde, no nosso caso, das AMEs, numa região, é e sempre será 
mais eficaz. Entendemos que o contrato de gestão não é um instrumento burocrático, é 
ele o meio que regulamenta a relação pactuada, assim, deve conter tudo o que a 
Administração Pública precisa e quer, quais são as penalidades para se não houver 
cumprimento, que as sanções sejam duras, nele devem estar explicitas quais são as 
consequências efetivas, eventuais e que por ventura possam vir a existir, se acontecer 
uma rescisão. Neste ponto sugerimos melhorar o modelo utilizado para os contratos de 
gestão. Por exemplo, não há previsão nos contratos firmados atualmente, como uma 
Organização Social de Saúde, ao substituir outra, que teve seu contrato rescindido 
com uma AME, vai lidar com o passivo dos encargos trabalhistas. E deveria, afinal, 
68% das reclamações dos Médicos com as Organizações Sociais de Saúde é o calote 
com os salários que deverão ser reclamados em juízo. Se estiver no contrato, não há 
dúvidas, não há reclamações, não há ações trabalhistas.No entanto, acreditamos que 
não devemos generalizar os modelos de contratos realizados para as AMEs. Há 
contratos muito bons mas, infelizmente, pudemos notar um certo critério político para 
os firmados pelas Prefeituras municipais, em relação aos firmados pela Secretaria de 
Estado da Saúde. Assim, acreditamos que o modelo de contrato deve ser aperfeiçoado 
em sua configuração por: Indicador de Qualidade, Avaliação de Resultados, Sanções, 
Previsões.Aumentar o controle dos contratos nos parece uma boa solução. Não é com 
o aumento do processo de controle dos contratos que se obterá melhores 
resultados.No que diz respeito aos salários dos Administradores e médicos, se 
ultrapassam as previsões legais, tem que fiscalizar. O Agente público tem que receber 
mensalmente os valores percebidos por estes funcionários.A transparência dos 
contratos firmados pela Administração Pública é exigência legal, inclusive dos 
contratos de gestão. Exigir que sejam publicados todos os itens tratados por esta 
exigência não fere, a nosso ver, qualquer outro preceito legal. Se publicar salários de 
CLT é ilegal? Não vemos tal ilegalidade. De fato, o que se constata é a necessidade 
premente de fiscalizar adequadamente as eventuais irregularidades em que os 
médicos possam ter incorrido, tal como a denúncia de que haveria médicos 
contratados pelo Estado no regime estatutário que estariam se associando em 
cooperativas, firmando contratos com Organizações Sociais de Saúde para a 
prestação de serviços médicos.Tal situação, que em nosso ponto de vista caracteriza 
evidente ilegalidade, expondo os responsáveis às sanções administrativas e penais 
cabíveis. E, por certo, demandam a mais rigorosa fiscalização, tanto por parte da 
Organização Social de Saúde quanto do Ente Público. Por fim, para que um contrato 
de gestão aconteça dentro do objetivo fim de sua pactuação, atender a população em 
seu direito à saúde precisamos de planejamento, qualificação de Organizações Sociais 
de Saúde com critérios objetivos, monitoramento e avaliação por uma equipe 
qualificada e transparência.” 

Deputado Marco Vinholi 
 
 
d. Sub-relatoria dos contratos com Organizações Sociais de Saúde que atuam 

junto ao município de São Paulo 
 
“1.Oitiva do Sr. João José de Souza Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e Emprego, 
Zona Sul, Capital, nos termos do Requerimento n.º 20/2018. Destaques. Importante 
verificar as consequências da aplicação da lei da reforma trabalhista e do novo 
entendimento sobre a possibilidade de haver terceirização de atividades-fim no tipo de 
relações contratuais mantidas pelo Poder Público com as OSS e entre essas e 

cumprimento que as sanções sejam duras nele devem estar explicitas quais são as

pessoas físicas ou jurídicas por elas contratadas; Necessário verificar se há respeito 
aos direitos trabalhistas, eventuais discrepâncias salariais, previdenciárias e sociais 
entre trabalhadores contratados por diferentes Organizações Socais de Saúde e entre 
esses e os demais trabalhadores do SUS (Administração Direta e Indireta); Respeitar o 
direito de sindicalização dos trabalhadores das OSS. 2. Oitivas do presidente do 
Tribunal de Contas do Município de São Paulo, Conselheiro João Antônio da Silva 
Filho, e do Conselheiro Maurício Faria, relator do tema saúde do TCM, conforme 
Requerimento n.º 08/2018. Destaques. A exemplo do que se observou no documento 
do Tribunal de Contas do Estado, importante verificar à partir da contribuição do 
TCM/SP a razão da concentração de competências e de recursos financeiros em 
determinadas OSS nos contratos de gestão firmados pelo Município de São Paulo, 
bem como os critérios de seleção utilizados e o controle interno e externo exercido pelo 
Poder Público, gestores e órgãos colegiados do SUS, Ministérios Públicos, Parlamento 
Municipal e Tribunais de Contas; Rever os termos de contratos firmados quanto ao seu 
escopo, detalhamento de metas, uso de recursos públicos em custeio, pessoal e 
investimentos. Para tanto, é preciso dar transparência a eles e promover debate com 
todos os setores interessados, que permita análise de custo-benefício da opção de 
gestão feita pelo Poder Público, promover mudança na forma de inclusão e revisão de 
dados no sistema de informações utilizados e o controle efetivo do uso de recursos 
públicos em ações e serviços de saúde, para que estejam em sintonia com o 
planejamento do SUS. 3. Oitiva da Irmã Rosane Ghedin, Diretora Presidente da Casa 
de Saúde Santa Marcelina, conforme Requerimento n.º 65/2018. Destaques. Verificar 
se há remuneração de dirigentes da OSS e de gestores de unidades sob sua 
responsabilidade. Possível desrespeito ao teto salarial definido em âmbito estadual ou 
municipal; Analisar contratação de consultorias, mesmo contando com profissionais 
para o mesmo fim, em geral com valores acima dos praticados no mercado e sem 
critérios objetivos e transparentes de escolha. Possível desvio de finalidade no uso de 
recursos públicos, em desacordo com os termos de contratos de gestão, para 
autopromoção ou atender a finalidades da própria OSS, incorporando-os ao patrimônio 
da instituição privada; Denúncias de dificuldades na relação com trabalhadores 
contratados pela OSS, que se queixam de assédio moral, ausência de transparência 
quanto ao uso dos recursos públicos e de diálogo com os trabalhadores e suas 
entidades representativas. Exemplo: reclamações dos agentes comunitários de saúde;  
Reclamações de representantes de trabalhadores que atuam em unidades sob gestão 
de OSS contratadas pelo Município de São Paulo, a exemplo de representante do 
Sindicomunitário e de outros sindicatos. 4. Oitiva do Dr. Carmino Antônio de Souza, 
Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – 
COSEMS/SP, nos termos do Requerimento n.º 11/2018. Destaques. Relato do ocorrido 
no Município de Campinas, envolvendo a gestão privada do Hospital Ouro Verde por 
meio de OSS, o que levou o secretário a optar por modalidades de gestão pública da 
rede municipal de saúde; Reconhecimento de que o COSEMS/SP, órgão de 
representação dos Secretários Municipais de Saúde, não dispõe de informações sobre 
quantos e quais municípios contam com leis próprias para promover a gestão de suas 
redes por intermédio de OSS ou se o fazem utilizando a legislação federal ou estadual; 
Tema da gestão privada por meio das OSS e sua crescente utilização para contratação 

direito de sindicalização dos trabalhadores das OSS. 2. Oitivas do presidente do

A terceira denúncia, encaminhada pelo vereador Antonio Helio Favoretto, que enviou 
cópia de representação formulada pelo vereador Geraldo Afonso Moreira Gomes, tratando de 
supostas irregularidades na contratação do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva à Saúde – GAMP 
pelo Município de Amparo, para prestação de serviços médicos. 

 
A CPI chegou a ouvir o vereador Geraldo Afonso Moreira Gomes e a senhora Michele 

Aparecida da Câmara Rosin, presidente da GAMP, porém, restou demonstrado que assim como no 
contrato de Americana, o caso foge ao objeto da CPI por se tratar de contrato administrativo 
comum, e não de um contrato de gestão. 

 
Importante esclarecer que a Prefeitura de Amparo rescindiu, por decisão unilateral, o 

referido contrato em meados de 2017. 
 
O que aproveitamos deste último caso, já que a GAMP é uma organização social, 

embora, não tenha sido contratada nesta condição em Amparo, é um possível conflito ético 
funcional que permeia o fato de que a secretaria de saúde à época da instrução do procedimento 
licitatório que resultou na contratação da GAMP era a Sra. Micheli, que hoje responde pela 
presidência da entidade. 

 
Tratemos desta forma de movimentação de profissionais entre o Poder Público e as 

OSS mais adiante, no tópico sobre a participação de servidores públicos na composição da diretoria 
das organizações sociais ou em empresas por elas contratadas. 

 
                
 

8. Das Conclusões e Recomendações das Sub-relatorias 
 
Este relator adotou, por metodologia, a opção de transcrever aqui apenas a parte 

conclusiva dos sub-relatórios apresentados e juntá-los, na integra, nos anexos do presente relatório, 
preservando, assim, a liberdade para que cada deputado confira sua própria identidade ao 
documento e dando conhecimento do inteiro teor das manifestações e opiniões exaradas. 

 
A decisão deste relator sobre o acatamento destas recomendações será declarada ao 

final deste relatório.      
 
Passemos, então, a transcrição ipsis litteris da parte conclusiva de cada um dos sub-

relatórios produzidos: 
 
 
a. Sub-relatoria dos contratos de gestão dos centros de reabilitação, centros 

de diagnóstico de imagens e laboratórios 
 
“Desse modo, ante as manifestações que acompanhamos por ocasião de nossos 
trabalhos, sugiro os seguintes encaminhamentos para, caso assim entenda o nobre 
Relator, sejam objeto de conclusão deste órgão técnico: 
1 – Alteração da lei estadual que disciplina a matéria, a exemplo do que está sendo 
debatido no Congresso Nacional; 
2 – Que haja uma rigorosa fiscalização em relação a servidores públicos que contratam 
com Organizações Sociais; 
3 - Que Secretaria de Estado da Saúde, por meio de sua avaliação prévia, apure 
situação de casos de sub-contratações efetuadas pelas empresas contratadas por 
Organizações Sociais; 

A CPI chegou a ouvir o vereador Geraldo Afonso Moreira Gomes e a senhora Michele

4 – Que a Contratação de empresas pertencentes a parentes de Dirigentes da 
Organização Social, observem a realização de processo de seleção; 
5 – Que a fiscalização da prestação de serviços de gestão e supervisão de equipes 
médicas combinadas com plantões sejam amplamente apuradas; e  
6 – Que eventuais casos de pagamento a Dirigentes e profissionais administrativos 
acima do teto estabelecido por Lei sejam apurados;” 

Deputado Barros Munhoz 
  
 
b. Sub-relatoria dos contratos de gestão de hospitais estaduais e do CROSS 
 
“Considerando o exposto acima, recomendamos: 
1-)  transparência na regulação de vagas ofertada pelo CROSS. 
2-) Melhor acompanhamento e fiscalização das Unidades Hospitalares, gerenciada 
pelas Organizações Sociais . 
3-) Devolução dos recursos recebidos por parte dos servidores da Secretaria que 
participam de Organizações Sociais. 
4-) Projeto de lei aprimorando a legislação existente sobre OSS. 
5-) No final do contrato entre a Secretaria de Estado da Saúde com a SECONCI, OSS 
que administra o CROSS. Que a Secretaria disponibilize um edital de licitação com 
maior transparência e publicidade, para que outras Organizações Sociais participem do 
certame.”   

Deputado Cezinha de Madureira 
 
 
c. Sub-relatoria dos contratos de gestão dos ambulatórios médicos de 

especialidades estaduais 
 
“Início anunciando que as AMEs no Estado de São Paulo são imprescindíveis para o 
avanço do atendimento da população paulista na área da saúde. E ainda, que 
devemos abrir mais dez AMEs, no mínimo, com a contratação de mais médicos, claro. 
A respeito da contratação do terceiro setor para a área de saúde, lembramos que o 
Constituinte Brasileiro já tinha autorizado a possibilidade da ação de empresas 
privadas na “atividade saúde”, vide os hospitais e planos de saúde. A partir daí, a 
contratação de Organizações Sociais de Saúde foi um caminho natural.A necessidade 
do Poder Público buscar pelo terceiro setor para ajudar na solução de problemas e 
causas sociais, visando suprir necessidades da população que o governo e empresas 
privadas não conseguem satisfazer, não pode ser ignorada, nem deve, mas pode ser 
aprimorada. Não podemos esquecer que a relação Poder Público – Organizações 
Sociais de Saúde está no Brasil inteiro e tem apresentado ótimos resultados. O que 
devemos ter em mente é a não polarização: o que é público é bom e o que é privado é 
ruim. Existe tudo de todos os lados. O que se deve buscar é o melhor para a saúde 
pública. O Tribunal de Contas do Estado apontou algumas irregularidades referentes 
aos contratos de gestão de saúde que, ao compará-los com os documentos 
encaminhados à ALESP e às oitivas prestadas não podemos negar existir, muito 
embora alguns sejam recorrentes, são perfeitamente sanáveis. Necessário concordar, 
que o gerenciamento dos contratos de gestão, pelo Poder Público, pode não estar 
sendo o mais eficaz, mas será, desde que atendidas as sugestões que serão 
apresentadas pela CPIOSs. Durante o Evento ILP + CPI – Organizações Sociais de 
Saúde muito se falou sobre a necessidade Administração Pública aperfeiçoar o 
processo dos modelos de contratação das OSs, mas tendo o cuidado em definir mais 
detalhadamente o que se pretende. O planejamento adequado pelo Administrador 

acima do teto estabelecido por Lei sejam apurados;”
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desse modelo de gestão em São Paulo. 14. Revisão do Marco Legal das OSS em 
âmbito estadual e municipal. Destaques. Consulta pública para análise das sugestões 
recebidas pela CPI e outras que visem aprimorar proposta de projeto de lei que cumpra 
essa finalidade. Que a Câmara Municipal de São Paulo avalie a conveniência e a 
oportunidade de promover estudos acerca do marco legal existente no município e dos 
contratos de gestão firmados com a municipalidade, podendo contar, para tanto, com a 
colaboração do parlamento estadual.” 

Deputado Carlos Neder 
 
 
e. Sub-relatoria dos contratos com Organizações Sociais de Saúde que atuam 

junto aos demais municípios do Estado 
 
“O objetivo de uma CPI é reunir o maior número de indícios para caracterizar um fato 
irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-
membro. Portanto, poderá a CPI não chegar às minúcias ou profundezas das variantes 
que cercam o tema da prestação dos serviços de saúde através da gestão das 
Organizações Sociais no âmbito do Estado de São Paulo, devendo, contudo, apontar, 
aos demais órgãos públicos com competência constitucional e legal para aplicar a 
quem de direito as devidas sanções legais, caminhos concretos para o desempenho do 
seu papel institucional. A análise dos documentos e dos depoimentos, até então 
prestados, poderá suprir, com elementos plausíveis de futura investigação pelas 
demais autoridades competentes, a penalização daqueles que eventualmente 
prestaram indevidamente os serviços de saúde, em especial, aqueles ligados aos 
aspectos da gestão econômico- financeira das Organizações Sociais e alavancar, com 
o relatório final da CPI, medidas benéficas de proteção ao erário e ao consumidor 
deste tipo de atividade estatal. Desta forma, entendemos que diante do acervo 
probatório formado por esta CPI, sugerimos as seguintes propostas e proposições: 
a) encaminhamento do relatório final aos Tribunais de Contas, do Estado de São 
Paulo e do Município, para que eles empreendam a fiscalização da correta aplicação 
de recursos públicos estaduais e Municipais, para que: 1)  analise a correta aplicação 
dos recursos estaduais e municipais repassados ; 2) Criação de uma ferramenta de 
controle e fiscalização que seja mais ágil e em tempo real. 
b) encaminhamento do relatório final a Secretaria Estadual da Saúde e para as 
Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, para que: verifiquem as 
irregularidades apresentadas e possam tomar as providências cabíveis; 
e) ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na condição de agente legitimado 
para proteção dos interesses coletivos, individuais homogêneos e difusos, e também 
na qualidade de Curador das Fundações, já que muitas destas entidades assumem 
esta personalidade jurídica para o desempenho de suas finalidades; 
g) por decisão dos órgãos de controle interno ou externo, seja encaminhado, 
também, à Secretaria da Receita Federal e Secretária da Fazenda do Estado de São 
Paulo para que apure eventuais irregularidades fiscais praticadas pelas Organizações 
Sociais;  
Espera-se que sejam implementadas as medidas sugeridas no sentido de fortalecer e 
melhorar a prestação dos serviços públicos de saúde pelas Organizações Sociais, visto 
que no presente momento detém quase que 80% dos leitos hospitalares do Estado e 
que se torna essencial para o funcionamento do Sistema Público de Saúde. 
Quanto aos documentos que serviram de prova para os trabalhos de investigação da 
CPI, os mesmos deverão ser encaminhados aos órgãos supramencionados para que 
possam tomar as providências que lhe competem.)” 

oportunidade de promover estudos acerca do marco legal existente no município e dos 

Deputado Wellington Moura 
  
 
 
 

9. Das Questões Comuns aos Contratos de Gestão de Saúde Celebrados entre a 
Administração Pública e Organizações Sociais Abordados na CPI das Organizações Sociais 
da Saúde 

 
As informações apanhadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito das Organizações 

Sociais da Saúde durante seu funcionamento trouxeram a luz questões comuns a todos os 
contratos de gestão de equipamentos e serviços de saúde, sem distinção da complexidade da 
unidade gerenciada ou do campo de atuação estadual ou municipal. 

 
A maioria das questões levantadas figura no cenário sensível que permeia o fato das 

organizações sociais pertencerem ao setor privado, administrarem recursos e bens públicos e com 
eles financiar, no caso da saúde, um serviço púbico social, cujo exercício da atividade não é 
exclusivo, mas é por excelência atribuição do Poder Público. 

 
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na oportunidade do comparecimento do 

Conselheiro Dr. Renato Martins Costa, presidente da Corte, apresentou as principais ocorrências 
detectadas pela fiscalização do TCESP quando da análise dos contratos de gestão na área da 
saúde: 

 
 Quarteirização de atividades-fim da entidade gerenciada, agravada por sub-contratações 

efetuadas pelas empresas contratadas; 
 Desequilíbrio econômico-financeiro, revelado por déficit patrimonial , com Índice de liquidez 

corrente insignificante;  
 Contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria de Imprensa com vistas à 

propaganda e promoção institucional da Organização Social;  
 Contratação de empresas pertencentes a parentes de Dirigentes da Organização Social, sem 

a realização de processo de seleção; 
 Contrato de prestação de serviços de gestão, qualificação, treinamento, supervisão de equipe 

médico profissional, combinado com plantões. Serviço atestado e pago pelo concessor da 
verba pública, sendo que o único serviço prestado foi o relativo a plantões;  

 Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado, caracterizando desvio de 
finalidade do recurso público; 

 Pagamento de ações trabalhistas referentes a período anterior à vigência do contrato de 
gestão; 

 Não cumprimento de metas e ou grande variação entre índices de cumprimento de metas, 
caracterizando falta de planejamento;  

 Aquisição de insumos a custos superiores aos praticados pelo Governo do Estado; 
 Pagamento a Dirigentes e profissionais administrativos acima do teto estabelecido por Lei; 
 Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão a que se referem, não sendo 

possível identificar se aquelas notas se referiam a prestação de contas em questão; 
 Contratação de empresas sem processo de seleção de fornecedores, contrariando o 

regulamento de compras da entidade;   
 Idêntico procedimento com pessoal, caracterizando fuga da transparência que deve nortear 

todo processo seletivo; 
 Despesas impróprias referentes a serviços contratados, pela Organização Social, que não 

faziam parte do objeto, caracterizando, desvio de finalidade; 
 Gastos com Pessoal ultrapassaram o limite estabelecido pela Secretaria da Saúde;  

9 Das Questões Comuns aos Contratos de Gestão de Saúde Celebrados entre a

de pessoal não tem sido objeto de pautas de discussão da entidade ou na relação que 
mantém com as Secretarias de Saúde e os órgãos colegiados do SUS. 5. Oitiva do Dr. 
Wilson Pollara, ex-Secretário Municipal de Saúde de São Paulo conforme 
Requerimento n.º 51/2018; Destaques. Informou que no Município de São Paulo 
praticava-se taxa de administração oscilando entre 3 (três) e 15 (quinze) por cento do 
valor dos contratos de gestão. Na condição de Secretário, promoveu acordo informal 
com as OSS para que esse valor ficasse em 5 (cinco) por cento. Houve ingerência de 
natureza política na mudança de cargos de direção da Secretaria Municipal de Saúde 
de São Paulo, inclusive no processo de sua substituição. Questionou, sob o ponto de 
vista ético, a validade de se preencherem cargos estratégicos do SUS com pessoas 
egressas das OSS, a exemplo do ocorrido na Secretaria-adjunta da Secretaria de 
Estado da Saúde. 6. Oitiva do Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Presidente do Fórum 
das Organizações Sociais de Saúde e do CEJAM, nos termos do Requerimento n° 
86/2018. Destaques. Minimizou a importância dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro – 
fartamente explorados na imprensa - envolvendo dirigentes da OSS CEJAM, 
caracterizando-os como um mal-entendido; Negou que o CEJAM tenha indicado 
pessoas para comporem o quadro de assessoria de gabinetes de Secretários de 
Saúde; Reconheceu que o Fórum das OSS realizou debate com os candidatos ao 
cargo de prefeito de São Paulo nas eleições de 2016. Informou que resolveram não 
fazer o mesmo com as candidaturas ao Governo do Estado em 2018, mas que abririam 
a possibilidade de apresentação de candidaturas individuais (majoritárias e 
proporcionais) no Fórum. Questionado sobre essa prática, enviou ofício posteriormente 
à CPI para deixar mais claro seu entendimento; Defendeu o modelo de gestão privada 
por meio de OSS no que diz respeito à flexibilidade de gastos, sua não-subordinação 
aos limites impostos em gastos com pessoal pela Lei de Responsabilidade Fiscal 
(LRF) e os procedimentos de compras efetuados mediante o uso de regulamentos 
próprios; Não há informações e análise comparativa de remuneração de trabalhadores, 
gestores de unidades e custo-benefício das ações e serviços de saúde. No entender 
do presidente do Fórum das OSS o importante é que as metas sejam alcançadas e 
que a população se mostre satisfeita. 7. Oitiva do Dr. Luciano Artioli Moreira, vice-
presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada a Saúde - IABAS, conforme 
Requerimento n° 90/2018. Destaques. Preocupou-se em esclarecer os dois momentos 
em que o IABAS manteve parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e mostrar que 
o procedimento de escolha foi lícito e sem direcionamento. Quanto à prisão de ex-
presidente do IABAS no Rio de Janeiro enfatizou que isso ocorreu devido a fatos não 
relacionados à OSS e fora do período em que o preso esteve à frente da mesma.Há, 
no entanto, processo de inspeção no TCM/RJ, sob número 040/000542/2014, 
contendo questionamentos que devem ensejar análise do TCM/SP da atuação dessa 
OSS no Município de São Paulo. 8. Reuniões na sede do TCM/SP, separadamente 
com cada um dos dois conselheiros ouvidos pela CPI, objetivaram obter subsídios 
adicionais relacionados aos contratos de gestão firmados com a Secretaria Municipal 
de Saúde. Destaques. a) Principais responsabilidades assumidas pelas OSS no 
Município e valores envolvidos; b) Participação de cada uma das OSS no orçamento 
municipal e qualidade do controle interno e externo sobre sua atuação; c) Principais 
problemas identificados pelo TCM/SP e a Câmara Municipal de São Paulo; d) 

praticava-se taxa de administração oscilando entre 3 (três) e 15 (quinze) por cento do

Procedimentos abertos pelo TCM/SP e principais achados em relação às OSS que 
mantêm contratos de gestão com o Município de São Paulo; e) Obter informações 
sobre a atuação do IABAS, de outras OSS e de ex-dirigentes da Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo no estado do no Rio de Janeiro (TCE/RJ, TCM/RJ e MPE/RJ). 
f) Viabilidade de atuação conjunta com o TCU, TCE e respectivos Parlamentos; g) 
Acompanhar a aplicação do Acórdão n.º 3239/2013 TCU (TC 018.739/2012-1), 
referente, entre outros órgãos, à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e à 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; h) Apresentar sugestões para 
aprimorarmos a legislação municipal e estadual, bem como o controle da atuação das 
OSS em São Paulo. 9. Reuniões na sede do Ministério Público Estadual, com o 
Promotor Dr. Arthur Pinto e assessoria para obtenção de informações acerca de 
procedimentos relacionados aos contratos de gestão firmados com a Secretaria 
Municipal de Saúde. Importante ressaltar que não foi realizada a oitiva aprovada 
conforme requerimento de minha autoria para esse fim (Requerimento n.º 06/2018). 
Destaques. a) Procedimentos abertos pelo MPE/SP e principais achados em relação 
às OSS que mantêm contratos de gestão com o Município de São Paulo; b) Atuação 
da Promotoria de Justiça – área de saúde; c) Atuação da Promotoria do Patrimônio 
Público; d) Atuação da Curadoria das Fundações (Privadas); e) Viabilidade de atuação 
conjunta dessas Promotorias, internamente ao MPE, e em sua relação com o MPF e 
os Parlamentos; f) Apresentar sugestões para aprimorarmos a legislação municipal e 
estadual, bem como o controle da atuação das OSS em São Paulo. 10. Diligências 
efetuadas em unidades situadas no território do Município de São Paulo, o que inclui o 
Hospital Estadual de Pedreira e a sede da Central de Regulação de Serviços de Saúde 
(CROSS). Ver Relatórios Respectivos. 11. Remuneração de Dirigentes - Necessidade 
de análise minuciosa das informações obtidas por meio da Recomendação nº 19, do 
TCE/SP, e da aprovação do Requerimento n° 71/2018, que permitiu obter autorização 
judicial para ter acesso aos dados referentes a remuneração individual dos dirigentes 
de cada uma das Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou 
convênio com entes públicos, incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido 
ou aposentado), verbas remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e 
sob diferentes modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015. 12. Hospital 
Sorocabana. Acordo entre os membros da CPI levou à retirada do Requerimento n° 
102/2018, por meio do qual se propunha o envio de ofício ao Excelentíssimo 
Governador do Estado, Sr. Márcio França, com a proposta de que encaminhe projeto 
de lei a Assembleia Legislativa determinando a cessão definitiva do imóvel do Hospital 
Sorocabana a Prefeitura de São Paulo, de modo a garantir a permanência do Hospital 
Sorocabana como hospital geral do SUS na região oeste de São Paulo, servindo 
também aos municípios vizinhos (referido imóvel encontra-se hoje vinculado ao 
Governo do Estado e cedido mediante permissão de uso pelo prazo de 20 anos ao 
Município de São Paulo). Destaque. Em decorrência, acordou-se em reunião da CPI 
que a proposta constará do seu relatório final e de Indicação a ser enviada ao 
Governador com o mesmo teor. 13. Gastos crescentes com as OSS e a lei de 
responsabilidade fiscal. Destaque. Acompanhar a evolução desses gastos em âmbito 
estadual e municipal, discriminando-os por OSS (investimentos, custeio e pessoal) e, 
dada a importância dos gastos efetuados com pessoal, avaliar seu impacto no futuro 

f) Viabilidade de atuação conjunta com o TCU, TCE e respectivos Parlamentos; g)
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A tese de não se tratar de quarteirização foi defendida pelo ex e pelo atual Secretário 

de Saúde do Estado, Dr. David Uip e Dr. Marco Antonio Zago, pelo Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, ex-
Secretário Adjunto e ex-coordenador da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de 
Saúde e pelo conjunto de presidentes e assessores jurídicos da Organizações Sociais que 
compareceram à CPI. 

 
Esclareço que permanecerei aqui usando o termo “quarteirização” apenas para situar a 

que nos referimos já que foi assim que o assunto foi tratado a maior parte do tempo na CPI. Mas, 
penso que, muito além do debate semântico, outros aspectos acerca destes contratos (seja 
terceirização, quarteirização ou sub-contratos) merecem real atenção. 

  
À Organização Social é permitido tomar serviços de terceiros. Constatamos que a 

prática é promover a quarteirização da atividade fim e da atividade meio, inclusive os serviços 
técnicos especializados.  

 
O artigo 19 da Lei Complementar n.º 846/1998, determina que a Organização Social 

deverá publicar, no prazo máximo de noventa dias contados da assinatura do Contrato de Gestão, 
regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para a contratação de obras e 
serviços, bem como para compras com emprego de recursos provenientes do Poder Público. 

 
Debatido no escopo da ADIN 1923/DF, sobre se as organizações sociais estariam 

sujeitas ao dever de licitar quando pretender a contratação de terceiros fazendo uso de recursos 
públicos, prevaleceu o seguinte entendimento no voto do relator:  

 
“As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito 
constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas 
contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica 
de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório 
instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores 
públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela 
incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, 
caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas 
contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 
4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.”  

 
Neste diapasão, as contratações promovidas pelas organizações sociais para 

operacionalização dos contratos de gestão devem observância aos princípios da impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência e motivação, e devem ser pautadas por regulamento próprio e 
previamente conhecido, por meio de procedimento ao qual seja dado a devida publicidade. 

 
Assim, para contratação de terceiros, as organizações sociais, embora por possuírem 

natureza jurídica de direito privado estejam dispensadas de atender os restritos ditames da Lei 
n.º8.666/93, devem realizar procedimento de seleção dos funcionários e fornecedores para 
prestarem serviços nas unidades contratualizadas com o poder público. Não podemos admitir, 
portanto, que estas contratações sejam produto de livre e injustificada escolha, sob o risco de se 
mostrar desvantajosa diante de outras possibilidades. 

 
Em alguns dos regulamentos de compra apresentados à CPI observamos que há a 

diferenciação nos procedimentos de aquisição de bens e contratação de serviços/obras, sendo que 
neste último caso é até garantida prévia e ampla publicidade da contratação pretendida, porém na 

à CPI

primeira hipótese, se adota fases procedimentais que não garantem a devida publicidade, de modo 
a alcançar outros pretensos interessados. 

 
Outro problema apurado é que alguns contratos não tem o objeto bem delimitado. O 

contrato de hora/plantão médico firmado pela Casa de Saúde Santa Marcelina, por exemplo, não 
tem um valor total estimado, podendo, ao longo do prazo contratado e no limite do repasse de 
recursos do contrato de gestão, chegar a qualquer proporção. Ou seja, o contrato define o valor da 
hora/plantão, mas não um limite/teto de gasto para o período. 

 
Outro exemplo é o contrato da empresa Delphos Clinica Médica Ltda. firmado pelo 

instituto Gerir para prestar serviços de desenvolvimento de projetos de segurança, qualidade e 
assistenciais, com valor não definido, variável de acordo com a demanda e serviços prestados. 
Neste caso, não bastasse o descritivo do objeto já ser bastante amplo e vago, o valor pode ir de 
“oito a oitenta”, usando uma expressão popular. 

 
Questiono como é possível planejamento e definição de indicadores de desempenho 

com contratos tão abertos e imprecisos. A fiscalização e o controle (interno, externo e social) ficam 
totalmente impossibilitados de ser exercidas numa situação destas, já que tudo é permitido e tudo 
pode ser justificado. 

 
Resta evidente que a lei e o instrumento de contratualização precisam ser pensados de 

forma a garantir uma melhor definição do objeto, delimitação do escopo e estimativa de valor, de 
modo a permitir que se verifique a real pertinência e justificativa da contratação, conferindo 
transparência a estes ajustes. 

 
Além disto, imperiosa nos parece que, próximo de expirar o prazo contratual e diante 

da possibilidade da celebração de aditivos, a OS deve renovar pesquisas de mercado para 
avaliação da economicidade de eventual prorrogação, o que parece que não é adotado em muitos 
casos (ex. o contrato celebrado pelo SECONCI-SP com a empresa Duosystem que teve treze 
aditivos ao longo dos anos - desde 2009). 

 
Notamos ainda a prática em algumas unidades de subcontratações de consultorias e 

prestação de serviços de gestão administrativa na área de saúde, jurídica, de recursos humanos e 
contábil, o que faz parecer que o gerenciamento total da unidade hospitalar é transferido pela OSS 
(selecionada e contratada para exercer a gestão) a terceiros, figurando ela como mera 
intermediadora, o que, definitivamente, não significa uma relação de parceria nos termos do instituto 
do contrato de gestão. 

 
Na Casa de Saúde Santa Marcelina, por exemplo, a contratação de consultorias, 

mesmo contando com profissionais para o mesmo fim, em geral com valores acima dos praticados 
no mercado e sem critérios objetivos e transparentes de escolha. 

 
Vamos deixar claro que a quarteirização, ou terceirização para quem prefere, é sim 

permitida. Inclusive, recentemente o assunto terceirização da atividade fim foi objeto de recente 
debate na Suprema Corte que decidiu por sua legalidade. 

 
Não se pretende, portanto, com os apontamentos aqui lançados impedir a celebração 

desses ajustes, mas garantir que sejam tratados com a lisura e transparência que o caso requer, 
pois são custeados com recursos públicos e destinados a uma área sensível como a saúde pública, 
onde a demanda por serviços é crescente e o financiamento cada vez mais escasso. 

 

tem um valor total estimado podendo ao longo do prazo contratado e no limite do repasse de

 Pagamentos de honorários advocatícios devido pela Organização Social; 
 Realização de pagamento com despesa denominada “Apoio Técnico Administrativo”, 

tratando-se de “taxa de administração”; 
 Profissionais de saúde em quantidade insuficiente para atender à demanda e às metas 

pactuadas; 
 Quantidade insuficiente de profissionais da saúde, não cumprindo o previsto no plano de 

trabalho; 
 Descumprimento de escalas de trabalho; 
 Médicos ausentes do plantão, com ponto assinado e em alguns casos assinado até o final do 

mês; 
 Plantões de até 120 horas seguidas; 
 Ausência de publicidade com relação a escala diária dos médicos plantonistas e do 

Responsável pelo plantão, ferindo o princípio da transparência estabelecido na Lei 12.527/2011. 
 
Passamos então a contextualizar algumas destas questões: 
 
 
a. Acompanhamento, Fiscalização e Regulação Técnica dos Contratos de 

Gestão  
 
A seleção prévia da melhor proposta (Plano de Trabalho) para o gerenciamento de 

determinado serviço de saúde é promovida por meio de chamamento público, com dispensa de 
licitação, conforme dispõe o artigo 6º, §3º da Lei Complementar n.º 846/1998.  

 
O diploma legal estabelece as atribuições, responsabilidades e obrigações de ambos 

os parceiros (artigo 7º) e a imperatividade da observância aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, defendidos durante o julgamento da ADIN 
1923, bem como da estipulação das metas a serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 
além dos critérios objetivos de avaliação do desempenho a serem empregados, mediante 
indiciadores de qualidade e produtividade (artigo 8º). 

 
O julgamento da ADIN 1923 afastou qualquer interpretação que restrinja o controle, 

pelo Ministério Público ou Tribunais de Contas, da aplicação de verbas públicas empregadas no 
contrato de gestão. 

 
O TCE-SP esclareceu em audiência na CPI que fiscaliza a documentação relativa ao 

ajuste – processo específico, a documentação relativa à prestação de contas, e acompanha a 
execução de ajustes firmados por prefeituras, selecionados por sistema informatizado. Ou seja, os 
contratos de gestão celebrados pelo Governo do Estado de São Paulo são auditados na sua 
totalidade, enquanto os celebrados pelos municípios são auditados por amostragem, após seleção 
aleatória do sistema AUDESP. 

 
A ausência de um órgão técnico especializado na tarefa acima tem contribuído para as 

falhas nos contratos de gestão apontadas no relatório. Sua melhoria passa, no entanto, pela criação 
de um órgão seja na Administração Direta, seja na Administração Indireta, dotado de relativa 
autonomia e especialidade em cada área fim, formado por servidores concursados, com o fito de 
promover o acompanhamento, a fiscalização e a regulação técnica dos contratos de gestão.  

 
Recomenda-se, assim, a adoção de alteração legislativa para prever que a regulação 

técnica, acompanhamento e fiscalização das organizações sociais seja feita pelo Poder Executivo 
diretamente ou por intermédio de órgão ou entidade da Administração Indireta. 

A referida alteração dar-se-á por: 

Quantidade insuficiente de profissionais da saúde não cumprindo o previsto no plano de

a) inclusão da medida no artigo 1º, §1º, do projeto de lei complementar proposto; 
b) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta para adoção de seu conteúdo 

mediante decreto. 
c) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 

proposta. 
d) indicação da proposta à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao 

Senado Federal, para adotá-la, no que couber, em âmbito federal, ou em âmbito nacional. 
 
 
b. Controle Interno das OS e do Poder Executivo Contratante 
 
A criação de um sistema de controle interno é elemento essencial de integração e 

cooperação com o sistema de controle externo. 
 
Por essa razão, recomenda-se o aperfeiçoamento do sistema de controle interno das 

organizações sociais. 
 
A referida alteração dar-se-á por: 
a) exigência de auditoria externa (art. 2º, II, "j"), do projeto apresentado; 
b) exigência de adoção de estruturas de integridade corporativa (com sistema de 

controle interno, compliance e ouvidoria (art. 1º, §7º) do projeto proposto; 
c) inclusão da medida no artigo 1º, §1º, do projeto de lei proposto; 
d) previsão de as organizações sociais a que se refere o “caput” deste artigo sejam 

acompanhadas, reguladas e fiscalizadas pelo Poder Executivo, por intermédio de órgão ou entidade 
especializada integrante de sua Administração Direta ou Indireta, constituída para tal fim (art. 1º, §2º 
do projeto de lei proposto); 

e) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta para adoção de seu conteúdo 
mediante decreto; 

f) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando as 
propostas contidas nos itens "a" a "d", no que couberem; 

g) indicação da proposta à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal, para adotar as propostas contidas nos itens "a" a "d", no que couber, em âmbito 
federal, ou em âmbito nacional. 

 
 
c. Subcontratações das Atividades Meio e Fim  
 
Como vimos, a Corte de Contas Estadual aponta a “quarteirização” de atividades-fim 

da entidade gerenciada e as sub-contratações efetuadas pelas empresas contratadas entre as 
irregularidades que ocorrem nos contratos de gestão. A Coordenadoria de Apoio Operacional do 
Ministério Público Estadual editou documento intitulado “Saúde e Terceirização”, incluindo entre os 
ajustes tratados ali como terceirização os contratos de gestão firmados pelo Poder Público com as 
OSs. 

 
Importante colocar que o termo “quarteirização”, utilizado pelo Presidente e técnicos do 

TCE-SP, e defendido pelo Dr. Valter Foleto Santin, Promotor de Justiça do Patrimônio Público 
(explicando que o conceito de terceirização é a transferência de serviço e que o neologismo trouxe 
o emprego dos termos quarteirização e quinteirização), foi repetidamente refutado pelos gestores 
públicos e pelas organizações sociais que estiveram nesta CPI, sob a ótica de que a natureza 
jurídica do contrato de gestão, conceitualmente, não é uma tomada de serviços, mas uma 
transferência do exercício da gestão administrativa-operacional, equiparando-se aos convênios e 
termos de parceria. Portanto, não se aplicaria ao caso o conceito de quarteirização. 

d) indicação da proposta à Presidência da República à Câmara dos Deputados e ao
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NC CARE - Serviços Médicos LTDA 13.122.716/0001-03 Leandro Victor Venturini; Luis 
Otávio Lobato de Sousa. 

Beta Assistência Médica S/S LTDA 03.371.930/0001-40 Renatha Paiva de Castro; 
Edar César Rocha Junior. 

Delphos Clínica Médica 15.527.873/0001-24 Sérgio Luzzi. 

Ped Care Serviços Médicos Pediátricos 
Sociedade Simples 13.499.220/0001-53 

Carolina Serafini de Araújo; 
Celia Regina Moreira; Tatiane 

Suzuki Nishida; Jorge Luiz 
Rocha; Claudia Spinelli 
Rocha; Eliane Miyuki 

Kohatsu; Neide Feldhaus; 
Paulo Leonardo Guzman; 

Joyge Gurgel Terra; Patrícia 
Tarifa Loureiro. 

NAM - Neonatal Assistência Médica 06.157.799/0001-00 

Raquel Domingues Pessoa 
Cabral; Adriana Sucasas 

Negrão; Maurício Fernando 
Costa Duarte; Telma 

Belmonte de Andrade. 

Ortis Cirurgia Ortopédica LTDA 03.352.617/0001-64 
Marcelo Tadeu Caiero; 

Helder Miyazaki; Alessandro 
Pardal; Dennis Barbosa. 

Duosystem Tecnologia e Informática Ltda. 08.211.220/0001-76 João Paulo Baptista Campi; 
Jair Francisco Pó. 

Fysiol - Servicos Medicos Ltda. 07.821.855/0001-22 Ricardo Anuar Dib. 

Fiden & Ratio Clinica Medica e Consultoria 
em Saude Ltda. 15.772.903/0001-68 Anderson Barbosa De 

Queiroz. 

Med ABC UTI Servicos Medicos S/S. 09.284.823/0001-60 

João Merolo Junior; Naira 
Correa Grilo; Franz Grover 
Miranda Untoja; Lucas Silva 
Possebon; Paulo Roberto 
Vanni Quintino 

Radiologia São Paulo Diagnostico Por 
Imagem S/S 07.569.880/0001-60 Claudio Campi de Castro 

Sanu - Servico de Anestesiologia 
Universitario Ltda. 05.576.463/0001-10 

Noemia Ernesta Vieira 
Gandine; Silvana Marson; 
Maria De Lourdes Sousa 
Lima. 

 

Destacamos que alguns dos funcionários/servidores públicos relacionados possuem 
mais de um vinculo com o Poder Público Estadual. 

 
A prática acima viola expressamente o referido artigo 246 do estatuto dos servidores 

públicos estaduais, norma reproduzida nos estatutos dos demais entes federativos. 
 
O Nepotismo também é prática que deve ser combatida na relação poder público – 

organizações sociais. Algumas organizações sociais reconheceram a influência da administração 
contratante nas indicações dos cargos contratados pelas OSSs para execução dos contratos de 
gestão, exemplo da Fundação do ABC, cujo atual presidente admitiu que são as prefeituras que 
indicam quem deve ser contratado como administrador desta ou daquela unidade contratualizada. 

   
Por essa razão, recomenda-se: 
a) o envio dos nomes acima à Corregedoria ou órgão similar do ente federativo ao qual 

se vincula ou se vinculava o servidor para instauração de processo administrativo; 
b) o envio dos nomes acima ao Ministério Público do Estado de São Paulo para 

apuração da prática de improbidade administrativa; 
c) o envio ao Ministério Público do Estado de São Paulo para apurar a ação ou 

omissão dos responsáveis pela nomeação no serviço público de dirigentes ou empregados de 
organizações sociais que contratavam com o ente federativo ao qual se vinculavam, sem 
desligamento prévio; 

d) a criação de norma que vede expressamente a participação direta ou indireta na 
execução do contrato de gestão de servidor, empregado ou dirigente de órgão ou empresa pública 
da Administração Direta ou Indireta da entidade pública contratante, bem como de seu parente até 
terceiro grau (art. 8º, VII do projeto apresentado); 

e) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta para adoção de seu conteúdo 
mediante decreto; 

f) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
proposta; 

g) indicação da proposta à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal, para adotá-la, no que couber, em âmbito federal, ou em âmbito nacional. 

h) o envio dos nomes acima à Secretaria de Saúde do Estado para as providências 
cabíveis. 

 
e. Desincompatibilização para Ocupação de Cargos Públicos e em OSs e 

vice- versa (quarentena) 
 
O artigo 226 da Constituição do Estado de São Paulo preconiza que é vedada a 

nomeação ou designação, para cargo ou função de chefia ou assessoramento na área de Saúde, 
em qualquer nível, de pessoa que participe de direção, gerência ou administração de entidades que 
mantenham contratos ou convênios com o sistema único de saúde, a nível estadual, ou seja por ele 
credenciadas. 

 
O artigo 5º da Lei Complementar 846/1998 determina que aos conselheiros, 

administradores e dirigentes das OSs da saúde é vedado exercer cargo de chefia ou função de 
confiança no Sistema Único de Saúde – SUS.   

 
O caso mais polêmico que veio à CPI tratando de possível transgressão das normas 

supracitadas foi a nomeação do atual secretário adjunto de Saúde, Dr. Antonio Rugolo Junior, em 
27 de abril de 2018, egresso da organização social Fundação para o Desenvolvimento Médico e 
Hospitalar - FAMESP, onde figurou como presidente. 

 

Além disso, não se pode olvidar que a terceirização da atividade fim foi permitida pelo 
STF sob a ótica da legislação trabalhista. Isso não quer dizer que ela seja obrigatória, ou que o ente 
público não possa delimitá-la. Nesse sentido, pode e deve o poder contratante evitar a 
desnaturação completa do instituto de parceria, conformado numa relação que pressupõe o 
atendimento dos critérios de qualificação. A aceitação de uma subcontratação total, por exemplo, 
seria contraditória com a exigência de uma qualificação assentada em critérios pessoais. Com 
efeito, a subcontratação em excesso descaracteriza a relação primordial na parceria, especialmente 
a qualificação de uma entidade e seu corpo. Um excesso de subcontratações representaria a 
inexistência relativa da entidade e, por conseguinte, a burla dos critérios de qualificação e a 
finalidade da contratação no modelo de OS, e não de concessão. 

 
A natureza do contrato de parceria permite exigir, a princípio, por parte do parceiro 

público, critérios mínimos para qualificação, especialmente no tocante a quem efetivamente prestará 
os serviços. A limitação de subcontratação de atividades-meio ou de atividades-fim depende, assim, 
da vontade política do ente público. 

 
A fim de se manter um equilíbrio, portanto, recomenda-se: 
a) a vedação expressa de contratação ou subcontratação de serviços administrativos, 

tais como consultoria com ou sem produto determinado, comunicação, gerenciamento de saúde(art. 
8º-B, III do projeto apresentado); 

b) limitação de subcontratação de empregados em 50% do valor do contrato de gestão 
(art. 6º, §17, do projeto apresentado); 

c) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta para adoção de seu conteúdo 
mediante decreto. 

d) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
proposta. 

e) indicação da proposta à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal, para adotá-la, no que couber, em âmbito federal, ou em âmbito nacional 

 
  
d. Participação de Servidores Públicos na Composição da Diretoria das 

Organizações Sociais ou em Empresas Contratadas nos Contratos Firmados pelas OSs e 
Nepotismo nas contratações das OSs  

 
Assunto já abordado nos comentários sobre a diligência realizada no Hospital Geral de 

Guarulhos, o artigo 246 do Estatuto do Servidor Público veda a participação de servidores em 
empresas que contratem com o Estado. 

 
Transcrevemos aqui trecho do depoimento prestado em 09/05/2018, pelo Conselheiro 

de Saúde, Mauri Bezerra dos Santos Filho, expondo esta questão: 
 
“O SR. MAURI BEZERRA DOS SANTOS FILHO - O Hospital Geral de Carapicuíba, 
Organização Social Cruzada Bandeirante de São Camilo. Contrato no valor de três 
milhões, 325 mil e 600 por ano. Empresa contratada, SAM Clínica Médica Sociedade 
Empresária Limitada. O proprietário dessa empresa é um médico servidor público 
estadual. Seu nome está aqui. A partir do Portal da Transparência, também deixamos 
o seu registro junto à Secretaria da Saúde. É o Dr. Michel Fukusato. Ele e mais quatro 
sócios também funcionários públicos do Estado de São Paulo, são donos dessa 
empresa que presta serviços para o Hospital Geral de Carapicuíba, OSS Cruzada 
Bandeirante.  Lembrando que a Lei 10.261 de 68, o Estatuto do Funcionalismo Público 
proíbe, no seu Art. 243, fazer contratos de natureza comercial, industrial com o 
governo ou representantes de outrem, participar da gerência ou administração de 

seria contraditória com a exigência de uma qualificação assentada em critérios pessoais Com

empresas ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou 
administrativas com o Governo do Estado de São Paulo. Ou seja, ele já infringiu uma 
leia. O Hospital Geral de Pirajuçara, Organização Social SPDM. Contrato no valor de 
três milhões, 703 mil e 911 por ano. Empresa contratada é a Ped Care Serviços 
Médicos Pediátricos. Empresa com endereço particular. Uma empresa que tem um 
contrato num montante desses de quase quatro milhões por ano, e minimamente não 
tem endereço comercial. O endereço comercial é o apartamento do dono. 
Minimamente suspeito. Empresa com nove servidores públicos estaduais sócios, 
médicos contratados pela Secretaria de Estado da Saúde. Hospital Geral de 
Itapecerica da Serra, Organização Social Seconci. Contrato no valor de cinco milhões, 
96 mil e 400 por ano. Empresa contratada é a Ortiz Cirurgia Ortopédica, com contrato 
genérico sem especificar a quantidade de profissionais para prestar os serviços do 
contrato. Destinando ainda supervisão e coordenação dos serviços de ortopedia à 
contratada. Ou seja, eu contrato uma empresa para me prestar o serviço e ela mesma 
que administra e supervisiona o trabalho que faz.”   
 
O caso SAM-Clinica, relatado anteriormente aqui, nos mostrou que não há 

preocupação com a observância a esta restrição, norma que tutela princípios básicos da 
administração pública, em especial a moralidade e impessoalidade. 

 
É dever desta CPI elencar aqui, a título de exemplo, as empresas flagradas, no 

decorrer dos seus trabalhos, nesta prática ilegal, promovendo a apuração dos casos e 
representando ao Ministério Público e a Secretaria de Saúde do Estado para que adotem as 
medidas cíveis e disciplinares cabíveis a espécie. 

 
Desta forma, passamos a relacionar as empresas identificadas como detentoras 

de contratos com as OSSs para prestarem serviços em unidades de saúde, cujas pessoas 
que compõe o quadro societário são também servidores públicos ou eram na ocasião da 
celebração do contato:

RAZÃO SOCIAL CNPJ SÓCIO SERVIDOR / 
FUNCIONÁRIO PÚBLICO 

M3 Serviços Médicos LTDA 11.839.732/0001-96 Marcelo Campos de Oliveira. 

Lucali Serviços Médicos SS LTDA 18.124.177/0001-65 
Paulo Sérgio Monteiro; Cibele 

Lopes Queiroz de Lima; 
Alessandra Emy Assao; José 

Ramos Filho. 

Morumbi Sul Serviços Médicos e 
Diagnósticos LTDA 02.127.482/0001-70 Alexandre Medici; Valcir 

Rodrigues. 

SAM - Clínica Médica Sociedade 
Empresária LTDA 15.726.585/0001-07 

Michel Fukusato; Fred 
Assunção; Rodrigo Teixeira 

Pires; Patrícia Maria de 
Souza; Leonardo Rodrigues 
da Silva; Elder de Oliveira; 

Anderlington Manoel 
Germano; Karla Juliana 
Pereira Segalla; Rodrigo 

Teixeira Pires. 
Kusaba Endoscopia LTDA 60.741.840/0001-37 Sérgio Hitoshi Tajima. 

GPN Med Clínica Médica LTDA 24.487.824/0001-04 Gabriela Paiva Nogueira. 

contrato num montante desses de quase quatro milhões por ano e minimamente não
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administração que acatou todos os atos. A minha presença aqui para acompanhar o 
Dr. Rugolo é exatamente para esclarecer esse ponto específico.” 
 
A postura adotada pelo secretario adjunto durante toda a oitiva também corroborou a 

confusão de papéis, já que ele não se negou em responder questões afetas à FAMESP, mais do 
que às afetas a função publica que ocupa agora. 

 
A norma da Constituição Bandeirante e o disposto no artigo 5º da Lei Complementar 

n.º 846/2018 não foram editados em vão. Evidente que a preocupação foi justamente evitar 
suspeições e conflitos de interesse que maculariam a atuação dos operadores do SUS. Regras que 
foram absolutamente ignoradas pelo atual Governo com a nomeação do Dr. Rugolo no cargo de 
secretário adjunto de Saúde. 

 
 Ainda sobre esta matéria, a Secretaria de Estado da Saúde, atendendo liminar 

concedida em sede de mandado de segurança impetrado para garantir transparência as 
remunerações pagas a dirigentes de OSS, informou que a Santa Casa de Misericórdia de Assis, 
entidade detentora dos contratos de gestão para operação dos AMEs de Assis e Ourinhos, declarou 
ter entre seus dirigentes dois servidores públicos estaduais, ambos médicos, dado esse que 
necessita de maior apuração quanto a eventual pratica de ilícito.   

 
A Procuradoria Geral do Estado, após provocação desta CPI, emitiu o Parecer  NDP n. 

97/2018), alegando que a nomeação do Sr. Secretário foi regular. Ocorre que pareceres jurídicos 
não são vinculativos, tampouco são imunes a falhas e omissões. O referido parecer confirma tal 
assertiva. Em sua fundamentação, não houve qualquer menção ao artigo 226 da Constituição do 
Estado ou ao artigo 5º da LC n.º 846/2018, mas apenas ao Estatuto dos Servidores Públicos Civis 
do Estado, que não é o diploma normativo sobre o qual recai os descumprimentos apontados. No 
mesmo sentido, chama à atenção o fato de que a referida nomeação não se deu mediante consulta 
prévia à Procuradoria do Estado. 

   
Assim, sem prejuízo das recomendações propostas no item anterior, recomendam-se: 

a) indicação, por meio de ofício, à Secretaria de Saúde do Estado recomendando que 
exija do Secretário-Adjunto de Saúde, Antonio Rugolo Junior, a renúncia do cargo de Presidente da 
FAMESP; 

b) a alteração da LC 846/1998 para reforçar de forma mais específica a vedação de os 
conselheiros, administradores e dirigentes das organizações sociais de saúde que contratem com o 
Estado exercerem, durante a contratação, cargo ou função de Secretário, direção, chefia, 
assessoramento ou função de confiança na Administração direta ou indireta do Estado (art. 5º do 
projeto proposto); 

 
c) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta contida no item "b"; 
 
d) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 

proposta contida no item "b" adaptando-a para o ente federativo correspondente; 
 
e) indicação da proposta contida no item "b" à Presidência da República, à Câmara dos 

Deputados e ao Senado Federal, para adotá-la, no que couber, em âmbito federal, ou em âmbito 
nacional. 

 
 

  

que às afetas a função publica que ocupa agora

f. Despesas Técnico-Administrativas e Rateio de Despesas entre Diversos 
Contratos  

 
A Súmula n.º 41 do TCE-SP estabelece que nos repasses de recursos a entidades do 

terceiro setor não se admite taxa de administração, de gerência ou de característica similar. 
 
Sobre o rateio dos serviços administrativos, O SECONCI-SP declarou que o percentual 

de despesas administrativas oscila entre 2% e 2,3%, do valor total do contrato, o que considera 
valor ínfimo frente aos benefícios fiscais e financeiros que a entidade confere às unidades. 

 
Já a SPDM explicou que, considerando as diversas filiais existentes e considerando 

todas as despesas de áreas técnicas especializadas comuns às unidades filiadas, visando maior 
eficiência, agilidade, uniformidade de diretrizes, políticas institucionais, minimizar os riscos inerentes 
aos serviços e principalmente, redução de gastos, optou pela concentração do apoio técnico-
administrativo. Continuou dizendo que promover diversas contratações subordinadas as gerencias 
coorporativas de cada unidade individualmente por ajuste acarretaria mais ônus ao ente público. 

 
Assim, a divisão equitativa contemplou uma fórmula base considerando os dados 

objetivos de cada filial, tais como a disponibilidade de recursos e a demanda operacional individual, 
o que alcança um valor que reflete a participação de cada unidade no custo total dos serviços 
contratados. 

 
De fato, o rateio dessas despesas entre diversos contratos, ao invés de contratação de 

serviços jurídicos, de contabilidade, de comunicação, entre outros, separados, certamente contribui 
para sua economicidade. Por outro lado, perde-se o controle. 

 
Na instrução da CPI, também apareceram contratações pelas OSs de serviços de 

consultoria jurídica, sem produto determinado, bem como de contratos de natureza diversa, como 
de relações institucionais, dentro e fora dos contratos de gestão. 

 
Não ficou clara a necessidade de uma organização social contratar tais serviços, 

tampouco se o referido pagamento aparece disfarçado ou diluído entre outros custos administrativos 
da OS remunerados pelo contrato de gestão. 

 
Por isso, recomendam-se, sem prejuízo das recomendações contidas no item "c": 
a) a vedação expressa de cobrança de taxas administrativas pelo contrato de gestão 
b) a criação de norma que imponha a separação para fins contábeis e financeiros, do 

custo ideal proporcional dos recursos recebidos e das despesas destinadas à execução de cada 
contrato celebrado pela organização social (art. 6º-B do projeto proposto); 

c) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta para adoção de seu conteúdo 
mediante decreto;  

d) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
proposta em seu âmbito; 

e) indicação da proposta contida no item "d" à Presidência da República, à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal, para adotá-la, no que couber, em âmbito federal, ou em âmbito 
nacional. 

 
 
g. Política de Pessoal  
 
No tocante a contratação de pessoal pelas Organizações Sociais, seus empregados 

por não serem servidores públicos, mas sim empregados privados, não se submetem a exigência 

A FAMESP, segundo as informações prestadas pelo TCE-SP, nos últimos 5 (cinco) 
anos recebeu um montante equivalente a 12% do total de recursos públicos Estaduais repassados 
para as organizações sociais. R$ 3.011.052.685,24 provenientes do Governo do Estado foi o valor 
que ingressou nas contas da FAMESP desde 2013.   

 
Quando compareceu à CPI, em 23/05/2018, questionado sobre o fato de seu nome 

ainda, naquela data, constar no site da FAMESP na condição de presidente da entidade, o Dr. 
Rugolo prestou a seguinte declaração: 

 
“O SR. ANTONIO RUGOLO JUNIOR – Boa tarde deputado Wellington Moura. Eu não 
olhei o site da Fundação, eu acho que ele não foi atualizado. Mas, no mesmo dia em 
que o secretário Zago me convidou para ser adjunto eu já fiz a solicitação de 
afastamento, renúncia de cargos de diretor executivo, dos AMEs, e de hospitais. Isso 
foi feito a de referendo pelo presidente do conselho da Fundação, no dia 27 de abril, e 
foi homologado em uma reunião do próprio conselho da Fundação três dias depois, na 
terça-feira seguinte. Isso foi na sexta, na terça-feira teve uma reunião do conselho. Eu 
estou completamente afastado das atividades da Fundação e das unidades de saúde, 
não tenho mais vínculo nenhum. Eu já disse que renunciei a todos os outros cargos de 
diretor executivo. Vou pedir para atualizarem o site, se isso ainda consta lá. Inclusive a 
Ata da minha saída e do meu desligamento da Fundação já foi encaminhado à 
procuradoria em Botucatu para a procuradoria de Fundações e já foi aprovada essa 
Ata”. (grifos do relator) 
 
Entretanto, os documentos apresentados comprovam que o Dr. Rugolo apenas 

solicitou afastamento do cargo de Diretor-Presidente da FAMESP e das funções de coordenador de 
assistência à Saúde, por período determinado, de 27 de abril a 31 de dezembro de 2018, assim não 
saiu, tampouco se desligou da entidade. 

 
Isto tanto é verdade que em 19.06.2018 compareceu a CPI o Dr. Trajano Sademberg, 

vice-diretor presidente da FAMESP e, solicitado que esclarecesse, afinal de contas, quem é o atual 
presidente da entidade, respondeu: 

 
“O SR. TRAJANO SARDENBERG - Obrigado, deputado, para podermos esclarecer, 
quem decide essas questões no estatuto da Famesp é o conselho administrativo. Ele é 
o órgão que tem poderes dentro do estatuto e dentro do regimento interno que a 
Famesp tem, dentro desses dois institutos de normatização - estatuto e regimento 
interno geral - e ele decide. A decisão ou o processo que aconteceu foi o seguinte: 
acho que no dia 26 ou 27 de abril, o Dr. Rugolo, o presidente do Conselho 
Administrativo da Famesp, aceitou “ad referendum” um pedido do Dr. Rugolo de 
afastamento da Presidência da Famesp até o dia 31 de dezembro de 2018. Ele pediu 
demissão do cargo de coordenador de Saúde que tinha dentro da estrutura que a 
Famesp fez e eu fui indicado como vice-presidente no exercício da Presidência até 
essa data de 31 de dezembro de 2018. Posteriormente, a partir do dia 2 de maio, o 
conselho se reuniu e referendou esse “ad referendum” que o presidente do conselho 
deu. Poderia ter negado, o conselho tem essa autonomia, mas ele referendou essa 
decisão e me indicou para esta palavra, vice-presidente no exercício da Presidência, e 
eu estou fazendo a gestão que é da Famesp com esse nome que foi dado. Isso foi 
feito, é evidente que houve uma assessoria da parte jurídica, nós não somos juristas 
para orientar dentro do nosso estatuto. O senhor permite fazer uma digressão? Dentro 
da Unesp, quando o reitor Herman - eu sei que é outra coisa, é uma outra situação, 
mas há uma analogia - foi convidado para ser secretário estadual da Educação e eu 
estava no conselho universitário como representante dos professores da Faculdade de 

Quando compareceu à CPI em 23/05/2018 questionado sobre o fato de seu nome

Medicina junto ao Conselho Universitário da Unesp, a assessoria jurídica da Unesp fez 
essa orientação: “Ele está afastado do cargo de reitor da Unesp e, enquanto isso, o 
vice-reitor vai ficar no exercício da reitoria”. Isso causava certo problema para o 
protocolo quando ia apresentar o professor Durigan, que era reitor, não era reitor, o 
que fugia um pouco do protocolo comum, mas isso foi feito com assessoria da parte 
jurídica. Na Famesp, houve esse processo. Agora, o que eu posso garantir para o 
deputado e para todas as pessoas aqui presentes é que, a partir do dia 27 de abril, o 
Dr. Rugolo está completamente afastado de qualquer decisão que é da Famesp tenha 
participação. Até o crachá dele eu requisitei. Ele tem um crachá da Famesp, eu 
requisitei o crachá. É lógico que, se ele for lá, entra. Ele vai visitar e tal, mas não 
decide absolutamente nada. Nós tivemos já uma reunião junto com o diretor da 
Faculdade de Medicina e o diretor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, 
essa autarquia especial que o senhor falou, junto com o professor Zago. O professor 
Zago chamou uma reunião para debater aspectos da Famesp, da Faculdade de 
Medicina e do Hospital das Clínicas. Ele fez isso com todas as universidades, pelo que 
ele contou para mim, e essa foi a vez que eu tive contato com o Dr. Rugolo, mas não 
como diretor da Famesp. Ele estava lá como secretário adjunto. Então, posso reiterar 
para o senhor que, desde o dia 27 de abril, ele não tem nenhum poder, nenhuma 
gestão, nenhuma interferência na administração da Famesp.” (grifos do relator) 
 
Assim, diferente do que tinha dito a CPI, o atual secretário adjunto de Saúde está 

afastado da presidência da FAMESP até 31 de dezembro de 2018, portanto, não renunciou à 
presidência e continua detentor da titularidade do cargo, tanto que o vice se apresenta como vice-
presidente no exercício da presidência. 

 
A situação ganha um caráter ainda mais delicado quando consideramos que nas 

atribuições do secretário adjunto de Saúde está a de fiscalizar os contratos de serviços de saúde, 
ou seja, agora do outro lado do balcão, ao Dr. Rugolo compete fiscalizar os contratos geridos pela 
Famesp, entidade da qual era o representante legal até a véspera de assumir o cargo público. 

 
A confusão de papéis institucionais a que chegamos neste caso ficou definitivamente 

comprovada quando veio a tona que o advogado que se apresentou como procurador do secretário 
adjunto de Saúde na oitiva da CPI (que na data da oitiva respondia pela pasta, em razão de 
afastamento do titular para tratar de assuntos particulares) compõe o quadro de advogados da 
FAMESP, sendo remunerado pela OS:. 

 
“O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Nobre deputado, boa tarde. É um prazer. 
Estou aqui como advogado. Não tenho nenhum vínculo contratual com o Dr. Antonio 
Rugolo. Eu vim acompanhá-lo. Estou envolvido nessa questão da área da saúde, e 
milito nisso pelo meu escritório. Mas não tenho nenhum vínculo pessoal ou contratual 
com o Dr. Antonio Rugolo e nem com a Secretaria de Estado da Saúde. 
O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas eu perguntei também sobre a Famesp. 
O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Sou consultor jurídico da Famesp. 
O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Então temos aqui o secretário adjunto 
acompanhado do consultor jurídico da Famesp.  
O SR. ARSÊNIO RODRIGUES DA SILVA - Gostaria de esclarecer que a minha vinda 
nesse caso foi exatamente por isso, para responder sobre essa questão da eventual 
atuação do Dr. Antonio Rugolo, como agora secretário de Estado adjunto, e sua 
atuação na Famesp. Como advogado, cuidei da renúncia do Dr. Antonio Rugolo assim 
que foi nomeado pelo conselho. O senhor tem razão, o site deve estar desatualizado, é 
questão de informática. Mas eu como advogado e consultor jurídico, providenciei todos 
os termos de renúncia que foram ao presidente do conselho e ao conselho de 

jurídica Na Famesp houve esse processo Agora o que eu posso garantir para o
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No decorrer dos depoimentos prestados a CPI tentou-se levantar estas informações 
também diretamente pelas OSs, sendo a Casa de Saúde Santa Marcelina a única que, já no 
primeiro questionamento, informou os rendimentos de seus dirigentes. 

 
Em determinado momento, ante a inércia da Secretária de Estado de Saúde e da 

Secretaria de Saúde do Município de São Paulo em atender a solicitações que lhes foram dirigidas, 
esta CPI, buscando assegurar seus poderes investigatórios constitucionalmente conferidos, ajuizou 
Mandado de Segurança no bojo do qual obteve ordem judicial para que as informações solicitadas 
lhe fossem apresentadas. 

 
A documentação recebida em razão da medida judicial citada e também em razão de 

ofícios encaminhados diretamente a esta CPI pelas próprias Organizações Sociais de Saúde 
compõem anexo deste relatório. 

 
Da sua análise pode-se constatar a existência de diversos salários que superam o 

valor do teto aplicável ao funcionalismo público estadual, o que, a nosso ver, encontra-se em 
desacordo com a atual legislação que regulamenta a matéria. Senão vejamos. 

 
De início, cumpre contextualizar a matéria por meio da apresentação de um breve 

histórico a respeito da evolução legislativa no que tange ao estabelecimento de limites 
remuneratórios a serem observados pela Administração Pública. 

 
A Constituição Federal de 1988, condizente com sua diretriz republicana, já em seu 

texto original buscou traçar uma limitação ao regime remuneratório estatal, a fim de ver respeitados 
princípios jurídicos que ela mesma passava a introduzir como os princípios da moralidade, 
impessoalidade e eficiência. 

 
Assim, a redação original do artigo 37, XI, da Constituição Federal contava com a 

seguinte redação: 
 
“Art. 37... 
XI – a lei fixará o limite máximo de valores entre a maior e a menor remuneração dos 
servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos 
poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por 
membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo 
Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos 
Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, 
pelo Prefeito;” 
 
Tratava-se, como se vê, de norma de eficácia limitada, que relegava ao legislador 

ordinário o dever de edição de lei que fixasse o limite de remuneração dos agentes públicos, 
observadas as diretrizes ali fixadas. 

 
Referida lei nunca chegou a ser editada. A falta de regulamentação do dispositivo 

constitucional indicado resultou, na prática, na não estipulação do ansiado teto remuneratório para o 
funcionalismo público. 

 
Na tentativa de buscar solução para o impasse, a Emenda Constitucional nº 19/98, 

mais conhecida como “Reforma Administrativa”, alterou a redação do dispositivo em comento, bem 
como de seu §9º, na seguinte conformidade: 

 
Art. 37... 

S t i d S úd d M i í io de São Paulo em atender a solicitações que lhes foram dirigidas

XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional de membros de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais 
ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 
... 
§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de 
economia mista, e suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, 
do Distrito Federal ou dos Municípios para pagamento de despesas de pessoal ou de 
custeio em geral” 
 
A nova redação, percebe-se, no afã de progredir na questão, promoveu a fixação de 

um teto único e esclareceu expressamente a necessidade de que fosse o mesmo observado 
também pelas empresas públicas e sociedades de economia mista, destinatárias de recursos 
públicos. 

 
Mais uma vez, no entanto, prevaleceu o entendimento de que referida norma não 

poderia se autoaplicar, dependendo de regulamentação por meio de legislação infraconstitucional. 
 
Essa crise de efetividade veio a ser superada tão somente com a edição da Emenda 

Constitucional nº 41/2003, conhecida como “Reforma da Previdência”, que alterou uma vez mais a 
redação do artigo 37, XI, porém cuidou de veicular em suas disposições norma de caráter transitório 
que garantia a aplicação imediata do valor do subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal 
como teto remuneratório até que editadas as respectivas leis específicas, in verbis: 

 
“Art. 37... 
XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos 
públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões 
ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as 
vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio 
mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como 
limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o 
subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos 
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do 
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.” 
 
“Art. 8º (da Emenda 41/2003) - Até que seja fixado o valor do subsídio de que trata o 
art. 37, XI, da Constituição Federal, será considerado, para os fins do limite fixado 
naquele inciso, o valor da maior remuneração atribuída por lei na data de publicação 
desta Emenda a Ministro do Supremo Tribunal Federal, a título de vencimento, de 
representação mensal e da parcela recebida em razão de tempo de serviço, aplicando-
se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito 
Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio 
dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos 
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 

ou de qualquer outra natureza não poderão exceder o subsídio mensal em espécie

de concurso público, mas, na mesma medida já construída quando abordamos as subcontratações, 
espera-se que os cargos sejam preenchidos mediante um procedimento objetivo de seleção de 
pessoal conduzido com impessoalidade. Neste caso a lei também prevê a edição de manual de 
procedimento de contratação após a celebração do contrato de gestão. 

 
Alguns regulamentos de contratação de pessoal apresentados à CPI são praticamente 

regramentos de conduta nos tramites da contratação destinados aos operadores de RH e, no 
entendimento deste relator, não garantem a devida transparência e publicidade ao processo de 
modo a permitir a ampliação de interessados nas vagas. A SPDM, por exemplo, apenas divulga no 
site “trabalhe conosco” e no quadro de aviso das demais unidades. Faz análise de perfil, habilidades 
e conhecimento (subjetivo), podendo ter etapas classificatórias ou eliminatórias (avaliação escrita, 
oral, pratica e comportamental, currículo, provas e títulos), porém, a inclusão desta fase é 
facultativa.   

  
Quanto ao controle de ponto, em algumas unidades de serviços de saúde o controle é 

registrado por relógios de ponto eletrônico, alguns pelo método de biometria, algumas unidades 
informaram que o controle de frequência é monitorado online em sistema confiável. Outras unidades 
realizam este controle por método prosaico, exemplo da designação de um funcionário para 
percorrer os setores e constatar visualmente o comparecimento promovendo um check list manual. 
Imaginemos a dificuldade e fragilidade das informações coletadas por este método, que não permite 
o monitoramento do cumprimento das jornadas. 

 
Sobre a possibilidade de cessão de servidores públicos às organizações sociais, o STF 

entendeu que inexiste “violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações 
sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo desnecessária a 
previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob 
pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo 
modelo”. 

 
Outra questão enfrentada na ADIN 1923 versa sobre a possibilidade de 

complementação da remuneração aos servidores públicos cedidos para as organizações sociais 
para atuarem nos equipamentos contratualizados e os reflexos desta cessão. Acerca disto, o STF 
entendeu que “não há qualquer inconstitucionalidade nos §§ 1º e 2º do art. 14 da Lei nº 9.637/98. 
Da interpretação conjugada de tais dispositivos extrai-se ser possível, em primeiro lugar, que a 
Organização Social pague, com recursos próprios, vantagens pecuniárias a servidores públicos que 
lhe forem cedidos; caso se trate, porém, de recursos advindos do contrato de gestão, tal pagamento 
apenas será válido “na hipótese de adicional relativo ao exercício de função temporária de direção e 
assessoria” (§2º do art. 14). Em qualquer dos casos, porém, como visto, acima, “não será 
incorporada aos vencimentos ou à remuneração de origem do servidor cedido qualquer vantagem 
pecuniária que vier a ser paga pela organização social.” 

 
Com base nesses elementos e à falta de transparência na contratação de pessoal, 

bem como no controle de ponto, é mister aperfeiçoar a legislação, a fim de que os contratos de 
gestão incorporem critérios mais claros de aferição de cumprimento de jornadas de trabalho, 

quando a presença do profissional for inerente à qualidade do serviço remunerado, bem como exigir 
das entidades uma política prévia de contratação de pessoal. 

 
A ideia não é exigir um "concurso público" ou impor à entidade um critério 

preestabelecido, mas exigir que a entidade crie, nos limites de sua autonomia, a política que melhor 
entender para contratação de pessoal, dando conhecimento prévio ao ente qualificador, para 
controle prévio ou posterior, com base no princípio da autovinculação à política adotada e aos 
princípios nucleares estampados no artigo 37 da CF. 

 
Nesse sentido, recomendam-se: 
a) a exigência de estipulação, nos contratos de subcontratação de atividades-fim, de 

obrigação de cumprimento de jornada mínima de trabalho ou de horários de plantão presencial, 
quando o atingimento das metas que ensejarão a remuneração da entidade pressupuserem tais 
condições (art. 8º, VI, do projeto proposto); 

b) a exigência de adoção de regulamento próprio contendo o plano de seleção e 
contratação de empregados da entidade, seus cargos, salários e benefícios (art. 4º, VII, do projeto 
proposto); 

c) a exigência de que a contratação de empregados e de empresas prestadoras de 
serviço pela organização social será realizada em conformidade com as leis trabalhistas e com o 
direito civil, devendo ser conduzida de forma pública, objetiva e impessoal, com observância dos 
princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal e nos termos dos regulamentos 
próprios de cada entidade (art. 6º, §11, do projeto proposto); 

d) indicação ao Poder Executivo estadual das propostas contidas nos itens "a", "b" e 
"c";  

e) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
adoção das propostas contidas nos itens "a", "b" e "c", em seu âmbito; 

f) indicação das propostas contidas nos itens "a", "b" e "c" à Presidência da República, 
à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, para adotá-las, no que couberem, em âmbito 
federal, ou em âmbito nacional. 

 
 
h. Limite de Remuneração para Dirigentes e Empregados das Organizações 

Sociais de Saúde que Mantêm Contrato de Gestão com o Estado de São Paulo 
 
Outra questão que foi objeto de investigação e debates no bojo da CPI das OSS foram 

os valores referentes à remuneração dos dirigentes e empregados das Organizações Sociais de 
Saúde que mantêm contrato de gestão com o Estado de São Paulo e também com os Municípios do 
Estado de São Paulo. 

 
A partir de uma análise perfunctória a respeito da necessidade de existência de 

controle a respeito dos limites máximos de valores pagos a agentes remunerados exclusivamente 
mediante recursos públicos advindos de repasse do ente estatal para o adimplemento do contrato 
de gestão, a CPI das OSS aprovou uma série de requerimentos com o objetivo de obter 
informações precisas a respeito da folha de pagamento dessas entidades, inclusive de seus 
Dirigentes. 

 

preestabelecido, mas exigir que a entidade crie, nos limites de sua autonomia, a política que melhor 
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Assim, recomendam-se: 
a) a indicação para que a Secretaria Estadual de Saúde convoque as atuais 

Organizações Sociais de Saúde contratadas para assinatura de termo de aditamento, a fim de 
incluir no contrato cláusula que fixe como teto de remuneração dos diretores e empregados o 
subsídio do Governador do Estado de São Paulo, sob pena de desqualificação da entidade; 

b) a indicação para que a Procuradoria Geral do Estado promova a cobrança dos 
valores pagos pela entidade em desacordo com o Decreto nº 62.528/2017; 

c) a alteração da legislação atual, incorporando o teor do Decreto, para determinar que 
os contratos de gestão prevejam expressamente que os dirigentes dos equipamentos administrados 
pelo contrato de gestão, e os membros da diretoria da OS poderão receber remuneração aprovada 
pelo Conselho de Administração, por maioria absoluta de seus membros, observados os valores 
praticados no mercado, segundo o grau de qualificação exigido e a especialização profissional, 
observado em todo caso o limite remuneratório aplicável aos servidores públicos no âmbito do 
Estado de São Paulo (art. 3º, VIII; art.  4º, IV do projeto proposto), bem como que contemplem, a par 
a referida estipulação de limites, demais critérios para a despesa com a remuneração e vantagens 
de qualquer natureza a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, 
no exercício de suas funções, observando-se a tabela de valores praticada pelas entidades 
privadas, em todo caso limitada ao previsto no artigo 115, XII, da Constituição do Estado; a tabela 
de pisos salariais por categoria; e o dever de a organização social disponibilizar em seu sítio na 
internet a remuneração dos cargos que compõem o quadro de pessoal da organização social e de 
cada unidade de saúde; 

d) indicação ao Poder Executivo estadual das propostas contidas nos itens "a", "b" e 
"c", para sua adoção mediante Decreto;  

e) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
adoção das propostas contidas nos itens "a", "b" e "c", em seu âmbito, com as devidas adaptações, 
se couber; 

f) indicação da proposta contida no item "c" à Presidência da República, à Câmara dos 
Deputados e ao Senado Federal, para adotá-las, no que couberem, em âmbito federal, ou em 
âmbito nacional. 

 
 
i. Qualificação de Entidades como Organização Social  
 
A qualificação como organização social, como já foi exaustivamente dito neste 

relatório, consiste na atribuição de um título jurídico que credencia determinada entidade a participar 
do procedimento de chamamento público pretendendo o estabelecimento de parceria com o poder 
público através de um contrato de gestão. 

 
Assim, nenhuma entidade nasce organização social, mas cumprindo os requisitos 

objetivos previstos na lei, as entidades sem fins lucrativos, podem ter a qualificação deferida por 
meio de ato motivado, num procedimento pautado, especialmente, nos princípios da 
impessoalidade, publicidade e transparência. 

 
Conhecemos no capítulo 4 e 5 deste relatório os procedimentos e leis aplicáveis para 

conferir tal credenciamento e os requisitos exigidos para qualificação das OSSs. 
 
É preciso aprimorar a legislação de modo a afastar fragilidades no processo de 

qualificação e torná-lo menos burocrático e mais qualitativo. 
 
Nesse sentido, recomendam-se: 

b) a indicação para que a Procuradoria Geral do Estado promova a cobrança dos

a) o aperfeiçoamento do processo de qualificação, antecipando-se e incorporando-se 
as propostas contidas no PL 10720/2018, em trâmite da Câmara dos Deputados, já aprovado pelo 
Senado Federal, contidas no art. 2º do projeto proposto; 

b) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta, para sua adoção mediante 
Decreto;  

c) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
adoção da proposta, em seu âmbito, com as devidas adaptações, se couber; 

d) indicação da proposta contida à Presidência da República; 
e) envio de ofício à Câmara dos Deputados, solicitando a anexação da proposta ao PL 

10720/2018; 
 
 
j. Concentração de Mercado 
 
Constatamos que o Serviço Social da Construção Civil – SECONCI-SP opera treze 

equipamentos estaduais, enquanto a SPDM gerencia dezenove contratos de gestão com o Governo 
do Estado. As duas entidades juntas detém mais de 40% dos recursos distribuídos nos últimos 
cinco anos. 

 
O que se observou em Mauá foi uma circunstância ainda mais complicada, onde todo o 

sistema de saúde municipal foi incluído em um único contrato de gestão firmado com a mesma OS, 
a Fundação do ABC. São 45 serviços de saúde contratados e com a inadimplência contratual a OS 
hoje não tem capacidade financeira de continuar prestando os serviços, resultando no prejuízo do 
atendimento à população, sem que seja possível vislumbrar uma solução viável para o imbróglio 
jurídico-financeiro que contaminou o contrato. 

 
Vejamos abaixo o gráfico da distribuição de recurso distribuídos às organizações 

sociais de saúde pelo Governo do Estado de São Paulo, nos últimos 5 (cinco) anos:  
  
 

 
 

SPDM
23%

SECONCI
20%

FUNDAÇÃO 
PARA O 

DESENVOLVIME
NTO MÉDICO 
HOSPITALAR

12%

FUNDAÇÃO 
DO ABC 

11%

CRUZADA 
BANDEIRANT

E SÃO 
CAMILO

9%

OUTRAS
25%

c) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a

centésimos por cento da maior remuneração mensal de Ministro do Supremo Tribunal 
Federal a que se refere este artigo, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite 
aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos.” 
 
Desta feita, a Emenda Constitucional nº 41/2003 obrigou fosse observado ao teto 

remuneratório pelo Estado, sua Administração Direta e Indireta, concretizando a vontade do 
legislador originário e fortalecendo os princípios da moralidade, impessoalidade e eficiência 
públicas. 

 
Cumpre acrescentar, ainda neste histórico, que a Emenda Constitucional nº 47/2005 

introduziu norma facultando aos Estados e ao Distrito Federal a fixação de teto único em suas 
respectivas esferas de governo, qual seja, o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo, limitados a 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal: 

 
“Art. 37... 
§ 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos 
Estados e ao Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas 
Constituições e Lei Orgânica, como limite único, o subsídio mensal dos 
Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte 
e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados 
Estaduais e Distritais e dos Vereadores.” 
 
No que tange ao Estado de São Paulo, por sua vez, sua Constituição foi recentemente 

alterada pela Emenda Constitucional nº 46/2018 para abrigar justamente a fixação do acima 
mencionado teto único, nos seguintes termos: 

 
“Art. 115 ... 
XII – para efeitos do disposto no § 12 do artigo 37 da Constituição Federal, fica fixado 
como limite único da remuneração, subsídio, proventos, pensões ou outra espécie 
remuneratória, no âmbito do Estado de São Paulo e seus municípios, abrangendo os 
Poderes Judiciário, Legislativos e Executivos, o Ministério Público, a Defensoria 
Pública e os Tribunais de Contas, o valor do subsídio mensal dos Desembargadores 
do Tribunal de Justiça deste Estado, não se aplicando o disposto neste inciso aos 
subsídios dos Deputados Estaduais e Vereadores;” 
 
O artigo 2º da mencionada Emenda à Constituição do Estado de São Paulo instituiu 

um escalonamento em quatro faixas salariais de modo que o limite fixado no inciso XII do artigo 115 
venha a ser atingido em sua integralidade apenas decorridos 4 anos da promulgação da emenda. 

 
Pois bem, a partir do histórico traçado cumpre avançarmos para a necessidade de 

observância de um teto salarial nos contratos de gestão celebrados entre a Administração Pública e 
Organizações Sociais, dentre as quais, as de Saúde. 

 
Em âmbito estadual a Lei Complementar nº 846/1998, dispõe sobre a qualificação de 

entidades como organizações sociais e dá outras providências. Regulamenta referido diploma 
legislativo o Decreto estadual nº 62.528/2017, que em seu artigo 2º, I, estabelece a seguinte diretriz 
para celebração dos contratos de gestão: 

 
“Artigo 2º - Na celebração dos contratos de gestão de que trata a Lei Complementar nº 
846, de 4 de junho de 1998, os órgãos e entidades da Administração Pública: 

remuneratório pelo Estado sua Administração Direta e Indireta concretizando a vontade do

I - farão constar cláusulas: 
Fixando o subsídio mensal do Governador do Estado como limite máximo à 
remuneração bruta e individual, paga com recursos do contrato de gestão, dos 
empregados e diretores das organizações sociais, observados, para os últimos, o 
vínculo exclusivamente estatutário e, para todos, os padrões praticados por entidades 
congêneres;” 
 
Veja, referido Decreto obriga a existência nos contratos de gestão de cláusula fixando 

um limite máximo de remuneração aos empregados e diretores das Organizações Sociais, 
consistente no subsídio mensal do Governador do Estado de São Paulo. Assim agindo, o Decreto 
encontra-se em consonância com a ordem constitucional acima exposta. 

 
Isso porque os contratos de gestão são remunerados 100% com verbas públicas, que 

são transferidas às Organizações Sociais parceiras para que, fazendo as vezes do Estado e 
despida dos entraves burocráticos que, muitas vezes, impedem a prestação eficiente dos serviço, 
administre os recursos cuidando de todos os custos envolvidos, dentre os quais, a remuneração dos 
recursos humanos necessários. 

 
Assim, os diretores e empregados das Organizações Sociais de Saúde são 

remunerados, exclusivamente, com verbas públicas transferidas pela Administração Direta. 
 
Ora, se ao Estado, prestando diretamente os serviços de saúde, não seria permitido 

remunerar seus funcionários em valores que superassem o teto do funcionalismo, o mesmo se pode 
dizer aplicável às Organizações Sociais, quando prestando serviços públicos de saúde. 

 
Note-se, o bem jurídico que a Constituição Federal buscou tutelar com o 

estabelecimento de teto remuneratório para o funcionalismo público, é o mesmo que ora se busca 
tutelar com a norma acima reproduzida que preconiza a observância do teto remuneratório, quais 
sejam a eficiência, impessoalidade e moralidade. 

 
Evita-se, com isso, o mal dos super salários, que não possuem espaço quando se está 

lindando com verbas públicas, que precisam ser adequadamente empregadas, para que haja 
eficiência na administração desses recursos. 

 
Todavia, diferentemente do que ocorre com os servidores públicos, cujo regime jurídico 

remuneratório decorre necessariamente de lei em sentido estrito, no caso dos contratos de gestão 
as obrigações aplicáveis às partes podem decorrer de lei, mas também do próprio contrato que rege 
as obrigações entre as partes. 

 
Assim, acertou o Decreto em determinar que referida obrigação – observância do teto 

remuneratório – conste do contrato, já que a Organização Social somente o assina se previamente 
estiver de acordo com os seus termos. 

 
Tanto é que o instrumento de contrato de gestão é publicado no Diário Oficial do 

Estado já no momento em que externado o processo de chamamento público, pois desta forma 
somente comparecem como interessadas aquelas entidades cientes e concordes com os seus 
termos. 

 
O que a CPI das OSS apurou, no entanto, é que, no momento, existem diretores e 

empregados dos contratos de gestão de saúde que percebem remuneração em valores que 
superam o subsídio do Governador, em contrariedade ao que dispõe o Decreto nº 62.528/2017. 

 

ê ”
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A assunção de um contrato por uma OSS deve ser suportada por mecanismos legais 
que garantam a sucessão maior clareza, com informações gerenciais confiáveis para que todos os 
riscos contratuais sejam devidamente analisados e considerados. 

 
Não há, porém, na legislação atual, regras sobre o processo de sucessão. Isso 

compromete as Organizações Sociais, deixando de conferir-lhes proteção em face do 
inadimplemento do Poder Público.  

 
Considerando as propostas contidas no PL 10720/2018, que tramita perante a Câmara 

dos Deputados e já foi aprovado no Senado Federal, recomendam-se: 
a) a alteração da legislação estadual (art. 7º do projeto proposto), para incorporar as 

propostas contidas no PL 10720/2018, que tramita perante a Câmara dos Deputados e já foi 
aprovado no Senado Federal; 

b) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta, para sua adoção mediante 
Decreto;  

c) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
adoção da proposta, em seu âmbito, com as devidas adaptações, se couber; 

d) indicação da proposta contida à Presidência da República; 
e) moção de apelo pela aprovação do texto do PL 10720/2018, bem como a alteração 

do referido texto para que conste a determinação de sua aplicação em âmbito nacional, não apenas 
federal. 

 
    
n.  Transparência  da Utilização de Recursos Públicos no Âmbito do Contrato de 

Gestão 
 
A par das propostas acima, a CPI se deparou com relativa falta de transparência na 

utilização de recursos públicos no âmbito do contrato de gestão.  
 
Assim, a fim de diminuir a falta de transparência nos gastos públicos apontadas pela 

CPI, recomendam-se as seguintes alterações legislativas: 
a) a exigência de a organização social disponibilizar em seu sítio na internet a 

remuneração dos cargos que compõem o quadro de pessoal da organização social e de cada 
unidade de saúde (art.8º, II, "3", do projeto proposto); 

b) criação de obrigação de rubrica orçamentária e sua inserção nas próximas Leis de 
Diretrizes Orçamentárias, Planos Plurianuais ou ainda na própria Constituição do Estado; 

c) aplicação da lei de transparência ao contrato de gestão (art. 8º, §4º). 
d) incorporação no projeto anexo das propostas do PL 10720/2018, que tramita 

perante a Câmara dos Deputados e já foi aprovado no Senado Federal (artigos 1º, §§3º a 6; artigo 
6º,  §4º, "1" e art. 8º, II e §§4º e 5º, bem como artigo 19 projeto de lei proposto. 

e) indicação ao Poder Executivo estadual das propostas contidas nos itens "a" a "d", 
para sua adoção por Decreto. 

f) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando as 
propostas contidas nos itens "a" a "d"; 

g) indicação das propostas contidas nos itens "a" a "d" à Presidência da República; 
h) envio de ofício à Câmara dos Deputados, solicitando a anexação da proposta ao PL 

10720/2018; 
 
 
o. Controle Social 

compromete as Organizações Sociais deixando de conferir lhes proteção em face do

O exercício do controle social pressupõe a transparência das informações sobre a 
contratação e a execução dos contratos de gestão. O artigo 190 da Lei Federal nº 12.527/2011 
determina que “se aplicam às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização 
de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante 
subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, termos de colaboração e de fomento, 
convênios ou outros instrumentos congêneres, cabendo ao órgão público concessor adotar medidas 
para que os beneficiários de recursos públicos cumpram os dispositivos legais relativos ao direito de 
acesso à informação, bem como de sua divulgação, inclusive em sitio eletrônico”. 

 
A participação dos representantes da sociedade, seja diretamente, seja por meio de 

Conselhos Sociais, é de inegável relevância, como restou demonstrado nos trabalhos desta CPI. 
Por essa razão, recomendam-se 

a) a previsão no projeto de lei proposto de que o contrato de gestão deva ser 
encaminhado, após aprovação pelo Conselho de Administração da entidade, ao Conselho Social da 
área correspondente para conhecimento (art. 7º, §1º); 

b) a previsão no projeto de lei proposto de que promoção periódica de capacitação dos 
membros do Conselho Estadual de Saúde e da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa, 
integrantes da Comissão de Avaliação a que alude o § 3º deste artigo, para aprimoramento do 
controle dos recursos repassados às entidades (art. 9º, §4º); 

c) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta para adoção de seu conteúdo 
mediante decreto;  

d) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando as 
propostas em seu âmbito; 

e) indicação das propostas à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal, para adotá-la, no que couber, em âmbito federal, ou em âmbito nacional. 

 
 
p.  Controle Externo 
 
Os trabalhos da CPI demonstraram que o controle externo exercido pela Assembleia 

Legislativa com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado é relativamente prejudicado pela 
ausência de um sistema de controle interno eficiente e pela ausência de um controle técnico a ser 
exercido por órgão do Poder Executivo, como já tratado acima.  

 
A par disso, outros mecanismos de controle podem ser adotados com o fito de auxiliar 

os órgãos de controle externo, especialmente este Poder. Entre tais medidas, surgiu a proposta 
dada no seminário promovido pelo Instituto do Legislativo Paulista de exigência de abertura de 
rubrica orçamentária própria para os gastos com Organizações Sociais, tal qual se dá no âmbito do 
Município de São Paulo (art. 38 da LDO - 2017). 

 
No mesmo sentido, o PL 673/2015 em trâmite na ALESP aprimora o sistema de 

controle externo da execução orçamentária relativa aos gastos com OS. Dessa feita, faz-se 
necessária a  criação de obrigação de  rubrica orçamentária e sua inserção nas próximas Leis de 
Diretrizes Orçamentárias, Planos Plurianuais ou ainda na própria Constituição do Estado, bem como 
a criação de exigência de o Poder Executivo prestar contas ao Poder Legislativo mediante a 
apresentação de todas as rubricas orçamentárias destinadas às organizações sociais e relatórios 
correspondentes no âmbito das Comissões Permanentes da ALESP. 

 
Recomendam-se, assim, sem prejuízo das recomendações acima: 
a) a expedição de indicação de autoria desta CPI para que o poder executivo inclua tal 

providência no próximo Plano Plurianual e na próxima Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

ê i t i t tos congêneres cabendo ao órgão público concessor adotar medidas

  Também a especialista Francis Sodré, que compareceu ao seminário promovido pelo 
ILP revelou a pesquisa pioneira efetuada pela Universidade Federal do Espírito Santo, da qual 
participa, que aponta o monopólio não apenas em âmbito regional, mas em âmbito nacional, 
demonstrando que algumas OS de São Paulo dominam o mercado em âmbito nacional. 

 
Por essa razão, recomendam-se: 
a) a vedação de participação direta ou indireta pela mesma organização social na área 

de saúde superior a 20% (vinte por cento) do total de contratos de gestão celebrados com o Estado 
(art. 23-B do projeto proposto); 

b) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta, para sua adoção mediante 
Decreto;  

e) envio de ofício à Câmara dos Deputados, solicitando a anexação da proposta ao PL 
10720/2018; 

f) indicação ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE solicitando 
estudos e eventuais providências cabíveis em face da concentração apontada, considerando a 
especificidade do modelo; 

g) indicação da proposta à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao 
Senado Federal, para adotá-las, no que couberem, em âmbito nacional, considerando a 
concentração de mercado em todos os entes federativos 

 
 
 
k. Lei de Responsabilidade Fiscal 
 
A CPI levantou que parte dos contratos de gestão, especialmente nos Municípios, já 

efetua gastos com pessoal contratado pelas OS acima do limite de gastos com pessoal 
determinados pela LRF. O modelo tem sido utilizado pelos gestores para conseguir uma "folga" 
orçamentária, considerando o alto grau de vinculação de receitas atualmente existente, o que tem 
engessado a gestão pública.  

 
Por outro lado, há certa preocupação nessa "burla" legal aos limites impostos pela 

LRF. É que tais limites não foram criados por acaso, antes representaram uma medida emergencial 
de imposição ao endividamento desenfreado com despesas de pessoal, sobretudo considerando o 
fato de que os servidores são estabilizados no serviço público, incorporando remunerações. 

 
Tal problema não se verifica no caso das OS, uma vez que elas podem dispensar 

empregados ou subcontratados e contratar pessoal por menor remuneração. Isso, no entanto, pode 
esbarrar em limites jurídico-trabalhistas. Ademais, entender que o comprometimento orçamentário 
com uma organização social pode ser reduzido ou flexibilizado, é desconsiderar que a extinção do 
contrato de gestão implicaria a assunção de mais gastos e endividamento futuro pelo poder público, 
especialmente para o gestor futuro, colocando o Município numa situação de insolvência. 

 
Nada obstante, os valores hoje fixados pela LRF tem causado grande engessamento 

da Administração Pública, devendo ser encontrada uma solução mais equilibrada.  
 
Assim, recomendam-se: 
a) a previsão legislativa de que os valores pagos pelo Poder Público decorrentes do 

contrato de gestão relativos à remuneração dos dirigentes e dos empregados contratados ou 
terceirizados não serão computados como despesa de pessoal, nos termos do artigo 169 da 
Constituição Federal e artigo 19, II, da Lei Complementar federal nº 101, de 04/05/2000. (art. 23-C); 

b) a indicação à Presidência da República, à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal, para que eventual consideração dos valores pagos pelo Poder Público decorrentes do 

Por essa razão recomendam se:

contrato de gestão relativos à remuneração dos dirigentes e dos empregados contratados ou 
terceirizados sejam computados nos termos do item anterior mediante flexibilização dos atuais 
percentuais previstos Lei Complementar federal nº 101, de 04/05/2000; 

c) a indicação para que os Municípios discutam e prevejam limites aos valores pagos 
pelos seus cofres à remuneração dos dirigentes e dos empregados contratados ou terceirizados 
decorrentes do contrato de gestão, ainda que tais valores não sejam computados como despesa de 
pessoal, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal e artigo 19, II, da Lei Complementar 
federal nº 101, de 04/05/2000; 

 
 
 
l. Sanções e regras para a extinção do contrato de gestão 
 
A possibilidade de desqualificação da Organização Social, ou seja do cancelamento do 

título conferido a entidade, surge quando se constatar o descumprimento das disposições previstas 
no Contrato de Gestão, com reversão dos bens permitidos e dos valores entregues à utilização da 
entidade, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. 

 
Não há, porém, na legislação atual, regras para o processo de extinção do contrato de 

gestão. Isso compromete as Organizações Sociais, deixando de conferir-lhes proteção em face do 
inadimplemento do Poder Público.  

 
Considerando as propostas contidas no PL 10720/2018, que tramita perante a Câmara 

dos Deputados e já foi aprovado no Senado Federal, recomendam-se: 
a) a alteração da legislação estadual (arts. 18 e 18-B do projeto proposto), para 

incorporar as propostas contidas no PL 10720/2018, que tramita perante a Câmara dos Deputados 
e já foi aprovado no Senado Federal; 

b) indicação ao Poder Executivo estadual da proposta, para sua adoção mediante 
Decreto;  

c) expedição de ofício aos Municípios do Estado de São Paulo recomendando a 
adoção da proposta, em seu âmbito, com as devidas adaptações, se couber; 

d) indicação da proposta contida à Presidência da República; 
e) moção de apelo pela aprovação do texto do PL 10720/2018, bem como a alteração 

do referido texto para que conste a determinação de sua aplicação em âmbito nacional, não apenas 
federal.  

 
 
m. Sub-rogação e sucessão 
 
Vários foram os problemas apontados envolvendo a sub-rogação. Um grande 

problema diz respeito ao passivo civil e trabalhista imprevisto e desconhecido no momento da 
contratação, porém, ao celebrar o contrato a nova gestora assume direitos e deveres, entre eles a 
responsabilidade por esta natureza de passivo. 

 
A má gestão e o descumprimento da legislação trabalhista e previdenciária são 

responsáveis por muitos contratos já iniciarem com déficit, lembrando que o Poder Público é 
solidário, ou seja, no fim das contas será ele quem pagará a conta. 

 
As organizações sociais ouvidas pela CPI queixaram-se ainda de alguns contratos 

herdados e que são obrigadas a manter, seja por força contratual, seja por determinação da 
contratante. 

 

d t d t t d tão ainda que tais valores não sejam computados como despesa de
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quais não há consenso, sendo imprescindível o aprofundamento do debate, possível somente a 
partir da aprovação do relatório final, quando se dará ampla publicidade a proposta. 

 
Portanto, estamos diante de uma proposta de partida, sendo que nas conclusões deste 

relatório propomos a promoção de debates e consulta pública para alinhamento da proposta. 
   
 

“PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº,        DE 2018 
 
Altera a Lei Complementar n.º 846, de 04/06/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como 
organizações sociais e dá outras providências 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 
 

Artigo 1º - Os dispositivos adiante enumerados da Lei Complementar n.º 846, de 04/06/1998, com suas 
modificações posteriores, passam a vigorar com as seguintes alterações: 
I – O artigo 1º: 
“Artigo 1º - O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à saúde e à cultura, atendidos os requisitos 
previstos nesta lei complementar.(NR). 
§ 1º - A qualificação referida no caput será realizada mediante processo conduzido de forma pública, objetiva 
e impessoal, com observância dos princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, e de 
acordo com parâmetros fixados na legislação federal e em atos do Poder Executivo. 
§ 2º - As organizações sociais a que se refere o “caput” deste artigo serão acompanhadas, reguladas e 
fiscalizadas pelo Poder Executivo, por intermédio de órgão ou entidade especializada integrante de sua 
Administração Direta ou Indireta, constituída para tal fim, e submetidas ao controle externo da Assembleia 
Legislativa, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado.” (NR) 
§ 3º - O Poder Executivo, por meio de suas Secretarias e demais órgãos, prestará contas ao Poder 
Legislativo da atuação das entidades a que se refere o “caput”, mediante:  
1 - apresentação de todas as rubricas orçamentárias destinadas às organizações sociais; 
2 - apresentação de relatório que deverá conter obrigatoriamente: 
a) a quantidade de organizações sociais que operam no Estado; 
b) os estatutos sociais de cada organização social; 
c) a relação nominal de funcionários que dispõem cada organização social; 
d) a área de atuação e o serviço prestado por cada organização social; 
e) os valores pagos a cada organização social, no respectivo exercício financeiro; 
f) relação de todos os gastos realizados com os respectivos credores; 
g) regulamento de compras e contratação de empregados; 
h) a separação contábil dos valores pagos a título de reequilíbrio econômico-financeiro; 
i) o cumprimento das metas de atendimento contidas no contrato, com as respectivas justificativas pelo não 
atendimento; 
§ 4º - A prestação de contas far-se-á por meio de audiências públicas a serem realizadas na Assembleia 
Legislativa do Estado, nas Comissões Permanentes, quadrimestralmente, sempre até a primeira quinzena 
dos meses de março, junho e outubro.  
§ 5° – A prestação de contas a que se refere esta Lei será realizada na respectiva Comissão Permanente a 
que estejam afetas as atribuições de sua Pasta e em data distinta do previsto no artigo 52-A da Constituição 
do Estado de São Paulo; 
§ 6° – As informações a serem apresentadas nas audiências públicas serão disponibilizadas no site do 
Governo do Estado de São Paulo, com menção a esta lei, no prazo de até 10 (dez) dias úteis que antecedem 
a data da audiência pública; 
§ 7º - Ficam as organizações sociais a que se refere o “caput” deste artigo obrigadas a instituir estruturas de 
integridade corporativa dotadas especialmente de: 
1. sistema de controle interno; 
2. ouvidoria; 

3. setor responsável pela identificação e prevenção de riscos organizacionais, acompanhamento das normas 
estatais afetas às suas atividades, regulamentação de procedimentos internos e estabelecimento de 
políticas, como  código de ética e conduta, comunicação interna e externa, treinamento, avaliação, correção 
e aperfeiçoamento contínuo.”(NR) 
II – O artigo 2º: 
“Artigo 2º - ....................................................................... 
I - ...................................................................................... 
b) finalidade não econômica, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no 
desenvolvimento das próprias atividades; 
c) previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um conselho de 
administração, ou órgão similar, e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele 
composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta lei; 
d) previsão de participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de membros da comunidade com 
experiência profissional na área de atuação afim e idoneidade moral; 
........................................... 
i) previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, 
dos excedentes ou passivos financeiros decorrentes das atividades no âmbito dos contratos de gestão com o 
Estado, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social qualificada no 
âmbito do Estado, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio do ente público qualificador, na proporção 
dos recursos e bens por este alocado; 
j) avaliação externa por entidade certificadora ou de auditoria, para comprovação de boas práticas de gestão 
e transparência das organizações sociais; 
III – ter a entidade obtido a certificação de que trata a Lei federal nº 12.101, de 27/11/09, e suas alterações 
posteriores.” (NR) 
§ 1º - Somente serão qualificadas como organização social, as entidades que, efetivamente, comprovarem 
possuir serviços próprios de assistência a saúde, há mais de 2 (dois) anos. 
§ 2º - O disposto na alínea “i” não se aplica ao patrimônio, aos bens ou aos direitos da entidade anteriores à 
sua qualificação ou oriundos de atividades não relacionadas ao contrato de gestão ou ao patrimônio cedido, 
devendo a entidade comprovar a origem do respectivo patrimônio por meio dos mecanismos contábeis 
cabíveis.” (NR) 
III – O artigo 3º: 
“Artigo 3º - O conselho de administração, ou órgão similar, deve ser estruturado nos termos que dispuser o 
estatuto, observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, as seguintes regras: 
I - .................................................................................. 
b) no mínimo de 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, 
dentre pessoas de membros da comunidade com experiência profissional na área de atuação afim e 
idoneidade moral; 
c) no mínimo de 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade; 
........................................... 
VIII – os dirigentes dos equipamentos administrados pelo contrato de gestão poderão receber remuneração 
aprovada pelo Conselho de Administração por maioria absoluta de seus membros, observados os valores 
praticados no mercado, segundo o grau de qualificação exigido e a especialização profissional, observado 
em todo caso o limite remuneratório aplicável ao Governador do Estado de São Paulo. 
IV - O artigo 4º: 
“Artigo 4º - ........................................................................ 
IV - fixar a remuneração dos membros da diretoria, observando-se o limite remuneratório aplicável ao 
Governador do Estado de São Paulo; 
............................................. 
VII - aprovar por maioria, no mínimo, de dois terços de seus membros, o regulamento próprio contendo os 
procedimentos que deve adotar para a contratação de obras, serviços, compras e alienações e o plano de 
seleção e contratação de empregados da entidade, seus cargos, salários e benefícios; 
V - O artigo 5º: 
“Artigo 5º - Os conselheiros, administradores e dirigentes das organizações sociais de saúde que contratem 
com o Estado não poderão: 
I - ter exercido, no período de até 1 (um) ano antes da contratação, cargo de Secretário de Estado, direção, 
chefia, assessoramento, ou função de confiança na Administração direta ou indireta do Estado; 

Artigo 2   .......................................................................

b) o encaminhamento de emenda de plenário, de autoria desta CPI, alterando o projeto 
de lei de diretrizes orçamentárias em tramitação, ou, caso verificada a preclusão, seja expedido 
ofício para os Líderes da Casa efetuarem emenda aglutinativa, se ainda houver oportunidade; 

c) o encaminhamento de ofício para a Comissão de Saúde, a fim de que esta 
apresente a referida emenda, caso a proposta não esteja completada no projeto enviado pelo Sr. 
Governador, referente às próximas leis de diretrizes orçamentárias e planos plurianuais; 

d) a incorporação, no projeto de lei complementar anexo, das regras contidas em seu 
artigo 1º, §§ 3º a 6º e artigo 9º-A;; 

e) criação de exigência de o Poder Executivo prestar contas ao Poder Legislativo 
mediante a apresentação de todas as rubricas orçamentárias destinadas às organizações sociais e 
relatórios correspondentes; 

f) o encaminhamento de minuta de Proposta de Emenda à Constituição do Estado de 
São Paulo para incorporação da mesma exigência no texto constitucional estadual, após 
conhecimento e colheita de assinaturas dos líderes e dos demais parlamentares que com ela 
anuírem;  

g) indicação ao Sr. Governador das regras contidas no artigo 1º, §§ 3º a 6º, bem como 
do artigo 9º-A do projeto de lei complementar a seguir proposto. 

 
Concluindo este tópico, os aspectos acima abordados evidenciam que o contrato de 

gestão não é um instituto simples de ser utilizado, diante das contraposições entre os regimes de 
direito público e o privado. Podemos concluir que embora seu regime jurídico seja privado e não 
estejam sujeitas as regras formais do artigo 37 da Constituição Federal, as organizações sociais 
devem observar minimamente o núcleo essencial dos princípios da administração pública. 

 
Aliás, todo o marco regulatório do terceiro setor foi construído sobre o pilar de que 

características mais flexíveis e ágeis do setor privado, bem como sua capacidade de empregar um 
modelo de gestão mais moderno, com expertise e racionalização inteligente dos recursos 
disponíveis, permitiriam o alcance de resultados mais eficientes do que se exercido diretamente 
pela administração pública.  

 
Esta é a premissa que sustenta as políticas de fomento à instrumentos de colaboração 

público-privada e não há porque condenarmos esta ideia diante da escassez de recursos 
estruturais, humanos e financeiros em que se encontram a maior parte dos municípios e Estados 
brasileiros e da crescente demanda dos serviços de saúde. 

 
Entretanto, ao Poder Público cabe, por dever, manter mecanismos de regulação, 

fiscalização e controle ainda mais eficazes e eficientes, seja através da devida atuação dos agentes 
de controle interno e externo, seja pela promoção de um verdadeiro controle social. 

 
Este propósito sustentou todo o trabalho de levantamento e coleta de informações 

promovidos por esta CPI, cujo resultado, longe de representar o exaurimento do debate, aqui 
apresentamos.  

 
Finalmente, cumpre listarmos as oitivas (convites ou convocações) devidamente 

deliberadas e aprovadas, porém, de efetivação prejudicada em razão do fim do prazo regimental de 
funcionamento da CPI, sugerindo os encaminhamentos para cada caso: 

 
a) Ministro Raimundo Carreiro, Presidente do Tribunal de Contas da União – TCU: 

Convidado para participar do seminário promovido em parceria com o ILP, declinou do convite, 
justificando a impossibilidade de comparecimento. Sugiro o envio ao TCU do inteiro teor deste 
relatório final para conhecimento. 

 

Governador referente às próximas leis de diretrizes orçamentárias e planos plurianuais;

b) Dr. Renilson Rehen, Presidente do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais 
de Saúde – IBROSS: Convidado para participar do seminário promovido em parceria com o ILP, 
compareceu ao evento e deu sua contribuição. Sugiro a declaração de atendimento do objeto.  

 
c) Dra. Karla Bertocco Trindade, ex-Subsecretária de Parcerias e Inovação da 

Secretaria de Governo do Estado de São Paulo: Oitiva prejudicada em razão da indisponibilidade de 
data frente à agenda intensa da CPI. As informações fornecidas pela Secretaria de Saúde e a oitiva 
do Dr. Eduardo Ribeiro Adriano trouxeram esclarecimentos sobre os aspectos com os quais a Dra. 
Karla poderia contribuir, tais como, os procedimentos para qualificação de entidades como 
organização social pelo Governo do Estado de São Paulo. Sugiro a declaração da perda do objeto. 

 
d) Sr. Sebastião Sérgio Silva, Superintendente da Organização Social da Santa 

Casa de Andradina; e Sr. Antonio Fabio Óbice, Diretor Administrativo da Organização Social da 
Santa Casa de Andradina: Oitivas prejudicadas em razão da indisponibilidade de data frente à 
agenda intensa da CPI. Sugiro encaminhamento à Comissão de Saúde para avaliação da 
oportunidade e conveniência em apresentar requerimento no mesmo propósito naquele órgão 
técnico. 

 
e) Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-Coordenador de Saúde da Coordenadoria de 

Gestão e Contratos de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, e ex-Chefe de 
gabinete do IAMSPE: Oitiva agendada por três vezes (14/08, 28/08 e 04/09), sendo que na primeira 
ocasião o Dr. Márcio Cidade solicitou reagendamento, sugerindo ele mesmo nova data, porém, no 
acordado enviou documento alegando impossibilidade de comparecimento por motivo particular, 
não comparecendo a terceira e ultima tentativa de proceder com sua oitiva, deixando de justificar a 
ausência. Sugiro encaminhamento à Comissão de Saúde para avaliação da oportunidade e 
conveniência em apresentar requerimento no mesmo propósito naquele órgão técnico. 

 
f) Dr. André Mansur de Carvalho Guanaes Gomes, Diretor Presidente do Instituto 

Sócrates Guanaes, Organização Social de Saúde, a fim de que compareça à CPI para prestar 
esclarecimentos e trazer informações detalhadas sobre contratos de gestão firmados entre o 
Instituto e o Poder Público. Oitiva agendada para o dia 04/09/2018, tendo o Dr. André Mansur 
apresentado justificativa de não comparecimento por razão de falecimento de familiar. Sugiro 
encaminhamento à Comissão de Saúde para avaliação da oportunidade e conveniência em 
apresentar requerimento no mesmo propósito naquele órgão técnico. 

 
 
 

10. Da Proposta Legislativa 
 

No propósito de aprimorar a legislação vigente e avançar na busca de soluções dos 
problemas levantados durante o funcionamento, apresentamos projeto de lei complementar para 
alteração da Lei Complementar n.º 846/1998. 

 
O presente texto contempla grande parte das disposições contidas no Projeto de Lei nº 

427/2017, de autoria do senador José Serra, com as alterações promovidas pelo Senado Federal; 
no Projeto de Lei nº 673/2015, de autoria do deputado João Paulo Rillo; no Projeto de Lei nº 
36/2011, de autoria do deputado Pedro Tobias, bem como adota as sugestões de atualização e 
aperfeiçoamento da Lei Complementar n.º 846, de 04/06/1998, dadas pelas autoridades e 
particulares que prestaram depoimentos à CPI. 

 
Oportuno esclarecer que, eventualmente, algumas das propostas constantes do projeto 

não refletem a exata posição explanada ao longo deste relatório, por se tratar assuntos sobre os 

S t i d G d E t d de São Paulo: Oitiva prejudicada em razão da indisponibilidade de
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§ 3º - O contrato de gestão poderá prever a sucessão, quanto às obrigações, de uma organização social por 
outra ao término do contrato, desde que no chamamento público sejam disponibilizadas informações que 
garantam a apuração, pelas organizações sociais interessadas, do valor que será assumido na sucessão.  
§ 4º - A assunção dos direitos e obrigações de uma organização social por outra será formalizada por meio 
de termo de responsabilidade, podendo, no caso de sucessão, o saldo remanescente da reserva técnica 
indicada no § 9º do art. 5º desta lei ser transferido à organização social sucessora, desde que vinculado à 
mesma finalidade. 
§ 5º - Aplicar-se-ão às hipóteses de renovação, no que couberem, as regras estabelecidas por esta lei 
complementar para a celebração dos contratos de gestão iniciais.”(NR) 
IX -  O artigo 8º: 
“Artigo 8º - ........................................................................................................... 
I - especificação do programa de trabalho proposto pela organização social, estipulação das metas a serem 
atingidas e respectivos prazos de execução, bem como previsão expressa dos critérios objetivos de 
avaliação de desempenho a serem utilizados, mediante indicadores qualitativos e quantitativos; 
II – estipulação dos limites e critérios para a despesa com a remuneração e vantagens de qualquer natureza 
a serem percebidas pelos dirigentes e empregados das organizações sociais, no exercício de suas funções, 
observando-se: 
1 – a tabela de valores praticada pelas entidades privadas, com observância do limite remuneratório 
percebido pelo Governador do Estado; 
2 – a tabela de pisos salariais por categoria; 
3 - o dever de a organização social disponibilizar em seu sítio na internet a remuneração dos cargos que 
compõem o quadro de pessoal da organização social e de cada unidade de saúde. 
.................................................................. 
V – 30 (trinta) dias de antecipação máxima de adiantamento dos valores devidos à entidade por parte do 
Poder Público; 
VI – estipulação, nos contratos de subcontratação de atividades-fim, de obrigação de cumprimento de 
jornada mínima de trabalho ou de horários de plantão presencial, quando o atingimento das metas que 
ensejarão a remuneração da entidade pressupuserem tais condições. 
VII – vedação de participação direta ou indireta na execução do contrato de gestão: 
a) de servidor, empregado ou dirigente de órgão ou empresa pública da Administração Direta ou Indireta da 
entidade pública contratante; 
b) de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, 
de autoridade, servidor ou empregado investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada de órgão ou empresa 
pública da Administração Direta ou Indireta da entidade pública contratante; 
c) de pessoas que se enquadrem nas condições de inelegibilidade nos termos da legislação federal, ou que 
tenham sido condenadas por atos de improbidade administrativa nos últimos 8 (oito) anos; 
d) de pessoas que tenham sido consideradas responsáveis, em virtude de seus atos ou omissões, pela 
aplicação das sanções administrativas previstas nos incisos III a V do artigo 18 desta lei às organizações 
sociais nas quais exerciam funções de conselheiro ou direção, ou para as quais prestavam serviços como 
empregados ou prestadores de serviços; 
VIII – vedação de subcontratação de serviços com pessoas jurídicas das quais participem, direta ou 
indiretamente, na execução do serviço subcontratado: 
a) conselheiros, membros da diretoria ou administração da organização social, remunerados ou não, bem 
como seus cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 
b) empregados da organização social. 
IX – vedação de participação do mesmo dirigente ou administrador em mais de um contrato de gestão 
celebrado com entidade pública; 
X - vedação de contratação, direta ou indireta, da mesma pessoa física para a execução de serviços em mais 
de uma organização social, salvo quando: 
a) houver compatibilidade de horários, no caso de serviços que dependam de cumprimento de horário ou 
jornada mínima de trabalho; 
b) a soma do valor pago por serviço executado não ultrapassar o limite previsto no inciso IV do artigo 4º 
desta lei. 
XI – previsão de limite prudencial de despesas com pessoal em relação ao valor total de recursos do contrato 
de gestão e sobre mecanismos de controle sistemático pela autoridade supervisora; 

 

indicada no § 9  do art. 5  desta lei ser transferido à organização social sucessora, desde que vinculado à

. 
§ 3º - Para os fins do disposto no inciso IV, a unidade de saúde:  
1 – deverá assegurar aos usuários do SUS e do IAMSPE o mesmo tratamento dispensado aos pacientes 
particulares ou usuários de planos de saúde privados atendidos pela mesma unidade fora do contrato de 
gestão; 
2 – adotará sistemática de controle de atendimento de pacientes filiados a operadores de planos de saúde 
privados e particulares, ingressantes na qualidade de usuários do SUS e do IAMSPE, para fins de posterior 
ressarcimento. 
§ 4º - Aplica-se às organizações sociais de que trata esta lei a Lei complementar federal nº 846, de 
30/05/2014, inclusive no tocante à divulgação da remuneração de seus dirigentes e empregados. 
§ 5º - As organizações sociais de que trata esta lei deverão possuir sítios na internet onde disponibilizarão, 
entre outros documentos de interesse público, todos os contratos de gestão que possuem com o poder 
público, a remuneração paga por cargos ocupados nas unidades que constituem objeto dos contratos, bem 
como os contratos de prestação de serviços celebrados entre elas e terceiros para consecução de atividades 
relacionadas ao contrato de gestão. 
§ 6º - O disposto no inciso VII não se aplica à hipótese de contratação direta, como empregados regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, observados os procedimentos de seleção e contratação de empregados 
de que trata o artigo 4º desta lei. 
§ 7º - O valor firmado no contrato de gestão deverá ter dotação orçamentária prevista na Lei Orçamentária 
Anual a fim de garantir o repasse à organização social contratada.  
§ 8º - Identificado aumento de demanda ou necessidade de novos investimentos, poderá ser firmado termo 
aditivo que amplie o repasse de verbas para a execução do contrato de gestão e para a modificação de seu 
objeto. 
§ 9º - Os valores transferidos mensalmente para execução do contrato de gestão e as correspondentes 
metas quantitativas e qualitativas deverão ser revistos anualmente, para sua manutenção, aumento ou 
redução, sempre no último trimestre do ano em curso.  
§ 10 - Caso a organização social adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes 
da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá formalizar 
promessa de transferência da propriedade à Administração Pública na hipótese de sua extinção.  
§ 11 - A penhorabilidade dos bens e dos valores que constituem a reserva técnica restringe-se às obrigações 
decorrentes, exclusivamente, da execução do objeto do respectivo contrato de gestão. 
§ 12 - As obrigações pecuniárias não autorizam a penhora dos bens e dos valores que constituem a reserva 
técnica se forem impostas:  
I – a entes da Administração Pública;  
II – à pessoa jurídica a qual integra a organização social por fatos não relacionados diretamente à execução 
do objeto do respectivo contrato de gestão. 
§ 13 - O Secretário de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada deve 
definir as demais cláusulas dos contratos de gestão de que seja signatário.” (NR) 
X – À seção III, acrescentem-se os artigos 8º-A e 8º-B: 
“Artigo 8º-A: É impedida de celebrar o contrato de gestão previsto nesta lei a organização social que:  
I – esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
II – tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto não for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem quitados os débitos que lhe foram eventualmente 
imputados, ou não for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;  
III – tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:  
a) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;  
b) tenha tido as suas prestações de contas avaliadas como irregulares em decorrência de omissão no dever 
de prestar contas, de prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo ou antieconômico, de infração a norma legal ou 
regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, de dano ao erário 
decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico ou de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou 
valores públicos;  
IV – tenha entre seus dirigentes pessoa:  
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por tribunal ou conselho 
de contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;  
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 
confiança, enquanto durar a inabilitação;  

2  adotará sistemática de controle de atendimento de pacientes filiados a operadores de planos de saúde 

II – exercer durante a contratação e até 1 (um) ano após o término do contrato,  cargo ou função de 
Secretário, direção, chefia, assessoramento ou função de confiança na Administração direta ou indireta do 
Estado.  
§1º – É vedada a nomeação ou designação para cargo ou função de Secretário de Estado, de direção, chefia 
ou assessoramento, de conselheiros, administradores e dirigentes das organizações sociais que contratem 
com o Estado.”  
§2º - O disposto neste artigo não se aplica às fundações públicas que se qualifiquem como organizações 
sociais ou nos casos em que a legislação imponha a participação do agente público em órgão colegiado de 
deliberação superior da entidade.(NR) 
VI – O artigo 6º : 
“Artigo 6º - Para os efeitos desta lei complementar, entende-se por contrato de gestão o instrumento firmado 
entre o Poder Público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria 
entre as partes para fomento e execução de atividades relativas às áreas relacionadas no artigo 1º. 
.......................................... 
§ 3º - A celebração dos contratos de que trata o "caput" deste artigo, com dispensa da realização de licitação, 
será precedida de publicação da minuta do contrato de gestão e de convocação pública para seleção objetiva 
e impessoal pelo Poder Público de organizações sociais qualificadas para a realização da parceria, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, através do Diário Oficial do Estado, podendo todas as interessadas 
participar, cumprindo as seguintes exigências: 
1 - manifestação por escrito;  
2 -  comprovação de sua regularidade fiscal e demais documentos exigidos pela Administração; 
3 - encaminhamento de proposta de gerenciamento, contendo: 
a) programação mensal e anual de trabalho; 
b) relação de recursos humanos, físicos e tecnológicos, destinados às atividades meio e fim, relativas ao 
contrato de gestão; 
c)  estimativa de custos para a realização do objeto contratual, que considere a     aquisição ou manutenção 
dos recursos físicos e tecnológicos, bem como a  remuneração dos dirigentes e dos empregados contratados 
ou subcontratados; 
d) a forma pela qual se dará a avaliação de desempenho, estabelecida a partir dos componentes de 
execução e dos resultados objeto do contrato;  
§ 4º - O Poder Público dará publicidade: 
1 – do resultado da avaliação das propostas, pelo menos 5 (cinco) dias úteis antes da assinatura do contrato, 
evidenciando os critérios objetivos utilizados para escolha da entidade a ser contratada, bem como a 
economicidade prevista com a execução do ajuste; 
2 – da decisão de firmar cada contrato de gestão, indicando as atividades que deverão ser executadas e o 
fomento correspondente; 
3 – das entidades que manifestarem interesse na celebração de cada contrato de gestão; 
§ 5º – Revogado pela Lei Complementar n.º 1.095, de 18/09/2009;  
§ 6º - Da publicação da convocação pública deverá constar o bem público e o montante orçamentário mensal 
a ser administrado.  
§ 7º - A proposta da organização social deverá conter prova de que seu quadro de pessoal contém 
profissionais com formação específica e experiência comprovada ou conhecimento para a gestão das 
atividades a serem desenvolvidas. 
§ 8º - O contrato de gestão terá prazo inicial de vigência de até 5 (cinco) anos, prorrogável sucessivamente 
por meio de termo aditivo, condicionada a prorrogação à demonstração do cumprimento dos termos e das 
condições do contrato. 
§ 9º - Até 180 (cento e oitenta) dias antes do término da vigência do contrato de gestão, o Poder Público 
deverá proceder a chamamento público para seleção de nova organização social. 
§ 10 - O disposto no § 9º não se aplica na hipótese de o Poder Executivo optar por prorrogar o prazo de 
contrato de gestão em vigor ou eleger outro modelo de gestão. 
§ 11 - A contratação de empregados e de empresas prestadoras de serviço pela organização social será 
realizada em conformidade com as leis trabalhistas e com o direito civil, devendo ser conduzida de forma 
pública, objetiva e impessoal, com observância dos princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição 
Federal e nos termos dos regulamentos próprios de cada entidade. 
§ 12 - A organização social deverá praticar, reserva técnica de 10% até 15% (quinze por cento) do valor da 
parcela mensal de custeio para formação de fundos destinados a provisões, bem como para pagamento de  

  

com o Estado.

verbas devidas em virtude de rescisões trabalhistas, rescisões contratuais, pagamento de reclamações 
trabalhistas e demais valores devidos em virtude de processos administrativos ou judiciais que se 
prolonguem ao longo do tempo. 
§ 13 - A reserva técnica de que trata o § 12 deverá ser mantida em conta própria, apenas podendo ser 
movimentada para o pagamento das provisões ali previstas, salvo autorização prévia e devidamente 
fundamentada do parceiro público, concedida excepcionalmente em casos de emergência. 
§ 14  - A organização social poderá destinar até 2% do valor anual do contrato para qualificação de 
funcionários, promoção socioambiental e desenvolvimento de parceria na área de ensino, pesquisa e 
extensão. 
§ 15 - Os repasses do Poder Público à organização social poderão ser utilizados para compra de 
equipamentos, obras e outros investimentos, conforme previsão no contrato de gestão. 
§ 16 - As organizações sociais poderão apresentar, por meio de instrumento intitulado Manifestação de 
Interesse da organização social, propostas ao Poder Público para que este avalie a conveniência e 
oportunidade de celebrar contrato de gestão naquela área, respeitados os procedimentos que esta lei 
dispuser, inclusive a convocação pública prevista no § 1º deste artigo. 
§ 17 – Os gastos relativos com subcontratação de empregados não poderão ultrapassar 50% (cinquenta por 
cento) do valor total do contrato de gestão, sendo vedada a subcontratação para execução da atividade 
especializada de gerenciamento de saúde. 
§ 18 – Para auxiliar na elaboração da proposta a que se refere o item 3 do § 3º deste artigo, a Administração 
deve colocar à disposição dos interessados dados históricos ou valores referenciais, compatíveis com o 
objeto pretendido, mesmo que originários de prestações de serviço diretas, indiretas, contratadas, ou por 
meio de outras parcerias; 
§ 19 – Quando a execução do contrato envolver terceirização de mão-de-obra, os custos diretos e indiretos 
de tais contratações deverão compor o valor geral do contrato.” 
§ 20 – É permitida a celebração do mesmo contrato de gestão com mais de uma organização social, ou com 
uma associação de organizações sociais, devendo ser observado individualmente o preenchimento dos 
requisitos previstos nesta lei. 
§ 21 - O contrato de gestão previsto nesta lei tem natureza diversa dos contratos administrativos em geral, 
não se aplicando, ainda que de forma supletiva ou subsidiária, a Lei federal nº 8.666, de 21/06/1993, a Lei 
6.544, de 22/11/1989, e demais leis ou atos normativos federais e estaduais referentes a licitações e 
contratos públicos.” (NR) 
VII – À Seção III, ficam acrescentados os artigos 6º-A e 6º-B: 
“Artigo 6º-A - O órgão contratante deverá apresentar estudos que demonstrem os objetivos esperados da 
contratação, especialmente sua vantagem e efetividade na prestação do serviço público fomentado, através 
da elaboração de parecer técnico que contenha a comparação da execução do objeto por órgãos da 
Administração Direta e pela entidade contratada. 
Parágrafo único – Para a devida comparação entre os meios diretos e indiretos de execução, deverão 
constar no parecer a composição dos custos envolvidos, as pesquisas de mercado e as tecnologias a serem 
empregadas.”(NR) 
“Artigo 6º-B - É facultado ao Poder Público celebrar mais de um contrato de gestão com uma mesma 
organização social, observados os limites de concentração previstos nesta lei.  
§ 1º - Fica a organização social autorizada a centralizar operações de gestão dos contratos.  
§ 2º - A organização social que firmar mais de um contrato de gestão com entidades públicas deverá separar, 
para fins contábeis e financeiros, o custo ideal proporcional dos recursos recebidos e das despesas 
destinadas à execução de cada contrato” (NR) 
VIII – O artigo 7º -  
Artigo 7º - O contrato de gestão, elaborado de comum acordo entre o órgão ou a entidade supervisora e a 
organização social, discriminará as atribuições, as responsabilidades e as obrigações do Poder Público e da 
organização social, devendo prever, necessariamente, critérios de sucessão em caso de transferência da 
unidade sob gestão para nova entidade.  
§ 1º - O contrato de gestão deve ser submetido, após aprovação pelo Conselho de Administração da 
entidade, ao Secretário de Estado ou autoridade supervisora da área correspondente à atividade fomentada, 
bem como encaminhado ao Conselho Social da área correspondente para conhecimento.  
§ 2º - O contrato de gestão deverá prever a obrigação de a Administração Pública ressarcir a organização 
social pelas despesas, encargos financeiros e prejuízos decorrentes de atraso ou transferência parcial dos 
repasses. 

fundamentada do parceiro público, concedida excepcionalmente em casos de emergência.
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II – se a organização social for a parte rescisora, o Poder Público deverá ser comunicado oficialmente após 
deliberação do conselho de administração.  
§ 1º - Após o registro de ciência pela parte notificada, por ofício, o órgão supervisor do contrato de gestão 
deverá publicar em diário oficial a abertura do processo de transição da administração.  
§ 2º - Deverá constar do diário oficial o tempo para o processo de transição da administração, garantidos 
prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias e máximo de 1 (um) ano.  
§ 3º - O prazo estipulado para o processo de transição é contado a partir da publicação no Diário Oficial, 
vedada a retroação.  
§ 4º - A rescisão do contrato de gestão será efetivada após cumprido o prazo estipulado no processo de 
transição.” 
XIV – Fica acrescentada a Seção VII ao Capítulo I, intitulada “Da responsabilidade e das sanções” 
“Seção VII  
Da responsabilidade e das sanções 
Artigo 18–C - Pela execução do contrato de gestão em desacordo com o programa  de trabalho e com as 
normas desta lei e da legislação específica, a Administração Pública poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à organização social as seguintes sanções, isoladas ou cumulativamente, quando cabível: 
I - advertência; 
II – multa; 
III – desqualificação; 
IV - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos;  
V - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que a organização social ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso III. 
§ 1º - As sanções previstas no “caput” serão precedidas de processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou 
prejuízos decorrentes de sua ação ou omissão.  
§ 2º - A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e do saldo remanescente dos recursos 
financeiros entregues á utilização da organização social, sem prejuízo das sanções contratuais penais e civis 
aplicáveis à espécie. 
§ 3º -  As sanções estabelecidas nos incisos III a V são de competência exclusiva do Secretário Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias 
da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.          
§ 4º -  Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a 
aplicação das penalidades previstas neste artigo. 
§ 5º - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 
§ 6º - A organização social desqualificada por motivo de inidoneidade ficará impedida de celebrar novo 
contrato de gestão com qualquer órgão público no âmbito da Administração Pública do Estado ou dos 
Municípios pelo prazo de 10 (dez) anos, e seus dirigentes ficarão impedidos de compor outra organização 
social pelo mesmo prazo. 
§ 7º - A organização social desqualificada por motivos de inidoneidade ficará impedida de celebrar novo 
contrato de gestão com qualquer outro órgão público, no âmbito de toda administração pública Federal, 
Estadual e Municipal, bem como seus dirigentes impedidos de compor outra organização social pelo prazo 
de dez anos.” 
§ 8º- Sem prejuízo das sanções previstas neste artigo, quando assim exigir a gravidade dos fatos ou o 
interesse público, havendo indícios fundados de malversação de bens ou recursos de origem pública, os 
responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou à Procuradoria 
Geral do Estado para que se requeira ao juízo competente a decretação da tutela de urgência adequada à 
asseguração do direito patrimonial do Poder Público, como a indisponibilidade dos bens da entidade e o 
sequestro dos bens dos seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro, que possam ter 
enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público.” (NR) 
XV – O artigo 19: 

  

prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias e máximo de 1 (um) ano. 

Artigo 19 - A organização social fará publicar na imprensa e no Diário Oficial do Estado, no prazo máximo de 
90 (noventa) dias contados da assinatura do contrato de gestão, regulamento próprio contendo os 
procedimentos que adotará para a contratação de empregados, obras e serviços, bem como para compras 
com emprego de recursos provenientes do Poder Público. 
XVI – Incluam-se os seguintes artigos 23-B, 23-C, 23-D e 23-E: 
Artigo 23-B – É vedada a participação direta ou indireta pela mesma organização social na área de saúde 
superior a 20% (vinte por cento) do total de contratos de gestão celebrados com o Estado. 
Artigo 23-C – Os valores pagos pelo Poder Público decorrentes do contrato de gestão relativos à 
remuneração dos dirigentes e dos empregados contratados ou terceirizados não serão computados como 
despesa de pessoal, nos termos do artigo 169 da Constituição Federal e artigo 19, II, da Lei Complementar 
federal nº 101, de 04/05/2000. 
Artigo 23-D – As normas gerais previstas nesta lei se aplicam aos Municípios do Estado de São Paulo e as 
especiais, no que couber, até a adoção de legislação própria. 
 
Artigo 2º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei complementar serão atendidas com as dotações 
próprias do Orçamento vigente, suplementadas se necessário, observando-se o disposto no artigo 14 da Lei 
Complementar n.º 846, de 04/06/1998. 
 
Artigo 3º - O Poder Público e as organizações sociais de que trata esta lei terão o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias para promover as adaptações necessárias ao cumprimento desta lei. 
Parágrafo único – O não atendimento pela organização social das alterações previstas nesta lei no prazo 
estabelecido no caput implicará a automática desqualificação da entidade como organização social, 
aplicando-se o disposto no § 2º do artigo 18 desta lei. 
 
Artigo 4º - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação” 
 

 
 

11. Das Conclusões 
 
A Constituição Federal elevou a saúde como questão de relevância pública, cabendo 

ao Estado sua regulamentação, fiscalização e controle, podendo promover sua execução 
diretamente ou por meio da iniciativa privada. 

 
O modelo de gerenciamento de unidades de saúde públicas por meio da parceria com 

organizações sociais surgiu no Estado de São Paulo de uma base legal sólida e como uma opção 
legitima para buscar soluções mais eficientes e eficazes. 

 
As discussões acerca da vantajosidade de uma gestão por OSs comparada com a 

gestão da administração direta é polêmica já que cada equipamento tem complexidade, 
abrangência, financiamento, parâmetros e realidades locais distintas, além de cada uma das 
organizações sociais contratualizadas, também deter de condições dispares, tais como a concessão 
de benefícios legais que impactam na desoneração da folha, por exemplo, e perfil administrativo 
mais ou menos racionalizado, fatores que prejudicam uma conclusão que permita um 
posicionamento que sirva para avaliar o modelo.  

 
Além disto, se olharmos os diversos estudos comparativos apresentados à CPI nos 

deparamos com os dilemas envolvendo a dicotomia da economicidade versus a eficiência, tudo sob 
os efeitos da crescente demanda pelos serviços de assistência à saúde, do aumento da expectativa 
de vida da população e dos avanços tecnológicos e das pesquisas médicas que representam 
significativa mudança no cenário de tempos em tempos. Não é possível a ninguém promover 
comparativos sobre contextos distintos. 

 

XVI  Incluam se os seguintes artigos 23 B, 23 C, 23 D e 23 E:

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, 
II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa).  
§ 1º - Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de 
parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob 
pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização 
do dirigente máximo do órgão ou entidade da Administração Pública, sob pena de responsabilidade solidária.  
§ 2º - Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar contrato de 
gestão enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário pelo qual seja responsável a organização 
social ou o seu dirigente.” (NR) 
“Artigo 8º-B - É vedada a celebração de contrato de gestão previsto nesta lei que tenha por objeto, envolva 
ou inclua, direta ou indiretamente:  
I – delegação do exercício do poder de polícia, de fiscalização ou de fomento ou de outras atividades 
exclusivas de Estado, incluindo-se as funções de regulação de acesso promovidas pelas Centrais de 
Regulação, nos termos definidos pela legislação do SUS. 
II – prestação de serviços ou atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado;  
III – contratação ou subcontratação de serviços administrativos, tais como consultoria com ou sem produto 
determinado, comunicação, gerenciamento de saúde .” 
XI – O artigo 9º: 
“Artigo 9º............................................................................................................. 
§ 4º – Deverá ser promovida, periodicamente, a capacitação dos membros do Conselho Estadual de Saúde e 
da Comissão de Saúde da Assembléia Legislativa, integrantes da Comissão de Avaliação a que alude o § 3º 
deste artigo, para aprimoramento do controle dos recursos repassados às entidades; 
§ 5º – As organizações sociais devem utilizar os sistemas oficiais eletrônicos, válidos e específicos, para o 
registro, coleta e transmissão de dados, que permitam, cumulativamente: 
1- apurar os indicadores de avaliação de desempenho; 
2- comparar o objeto previsto e o realizado e 
3-  comparar o realizado com outros ajustes que reúnam condições similares.”(NR) 
XII – Na Seção IV, fica acrescentado o artigo 9º-A, com incisos de I a VIII, e respectivo parágrafo único com 
itens 1, 2 e 3: 
“Artigo 9º-A – As prestações de contas da aplicação dos recursos transferidos, das contrapartidas e dos 
resultados alcançados com o contrato de gestão devem conter informações que ofereçam condições para 
que o Poder Público reconheça e avalie: 
I – as etapas ou fases de execução do objeto do contrato, inclusive das partes fixas e variáveis, quando for o 
caso; 
II – os componentes de resultados que permitam a apuração dos indicadores, podendo haver indicadores de 
cumprimento, utilizáveis para fins estatísticos e de dimensionamento das próximas etapas de execução; 
III – no caso das organizações sociais da área da saúde, a situação sanitária da população atendida e/ou os 
serviços realizados, utilizados estes últimos como parâmetros de vigilância das condições de saúde dos 
usuários; 
IV - no caso das organizações sociais da área da cultura, o atendimento às políticas culturais do Estado, por 
meio da execução das atividades estabelecidas para a gestão de espaços públicos, demonstrando-se o 
estado de conservação e melhoria do patrimônio público cedido para tais fins; 
V – no caso das organizações sociais da área de esportes, a execução dos projetos e a realização dos 
eventos esportivos; 
VI – no caso das organizações sociais da área do atendimento ou promoção dos direitos das pessoas com 
deficiência, a ascensão dos direitos dos portadores de deficiência, e a evolução dos atendimentos; 
VII – os resultados para fins de emissão do relatório conclusivo, ressaltando-se a ocorrência efetiva da 
economicidade pretendida ao início da contratação; 
VIII - o atendimento aos princípios fundamentais de contabilidade e às normas contábeis brasileiras, 
especialmente instituídas pelo Conselho Federal de Contabilidade para aperfeiçoar a escrituração e a 
divulgação das demonstrações financeiras praticadas pelas organizações sociais; 
Parágrafo único – A prestação de contas de execução de contrato cujo objeto tenha como principal 
instrumento de realização os recursos humanos, deverá também demonstrar: 
1-  a contratação regular de empregados efetuada diretamente pela organização social; 
2-  recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários das contratações de pessoal das atividades fim 
e meio, inclusive do pessoal das empresas subcontratadas;  

do dirigente máximo do órgão ou entidade da Administração Pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

3-  a existência de provisões contábeis, nos balanços da contratada, nos casos de reclamações trabalhistas 
contra ela interpostas, além da comprovação de que foram utilizados todos os meios de defesa ou acordos, 
até que a sentença condenatória de pagamento transite em julgado.”(NR) 
XIII – A Seção VI passa a ser designada: “Da Rescisão” e a vigorar com as seguintes disposições: 
“Seção VI   
Da Rescisão do Contrato de Gestão 
Artigo 18 - É facultado ao Poder Público e à organização social rescindir o contrato de gestão antes do prazo, 
por acordo entre as partes ou unilateralmente 
§ 1º - O Poder Público poderá rescindir unilateralmente o contrato de gestão:  
I – quando a organização social houver descumprido substancialmente o teor do contrato e não tiver sanado 
a falta em até 60 (sessenta) dias, contados da notificação do Poder Público;  
II – em decorrência de insolvência civil da organização social ou de sua dissolução;  
III – por razões de interesse público justificadas e determinadas pelo chefe do Poder Executivo.  
§ 2º - A organização social poderá rescindir unilateralmente o contrato de gestão:  
I – quando houver atraso, total ou parcial, superior a 90 (noventa) dias, de valores devidos pelo Poder 
Público;  
II – pela ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e aceita pelo Poder Público, 
com notificação prévia de no mínimo 60 (sessenta) dias.  
§ 3º - Considera-se descumprimento substancial do contrato de gestão pela organização social:  
I – a aplicação das verbas transferidas pelo Poder Público ou a utilização de bens, móveis ou imóveis, para 
outros fins que não o cumprimento do objeto do contrato de gestão;  
II – o descumprimento de obrigações previstas no contrato de gestão que não tenha sido sanado após 
notificação do Poder Público.  
§ 4º - Em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem ou situação de emergência decretada 
pelo Poder Público, o prazo para adequação da organização social por quaisquer descumprimentos será 
suspenso enquanto vigorar a decretação.  
§ 5º - O descumprimento do contrato de gestão pela organização social por atraso no repasse em prazo 
superior ao previsto no inciso I do § 2º não configurará inadimplência e não poderá ensejar rescisão unilateral 
pelo Poder Público.  
§ 6º - No processo de rescisão, a quitação das obrigações trabalhistas terá prioridade no uso da reserva 
técnica.  
§ 7º - É o Poder Público, quando estiver inadimplente no contrato de gestão, obrigado a suplementar os 
valores necessários à quitação das obrigações trabalhistas, em caso de insuficiência da reserva técnica, no 
limite do valor da inadimplência.  
§ 8º - O inadimplemento dos valores devidos à organização social imputará à Administração Pública a 
responsabilidade exclusiva pelos débitos trabalhistas e fiscais, limitados ao valor inadimplido.  
§ 9º - A organização social responderá exclusivamente pelos débitos trabalhistas e fiscais que ultrapassarem 
o valor do inadimplemento da Administração Pública.  
§ 10 - A Administração Pública não terá nenhum tipo de responsabilidade, solidária ou subsidiária, dolosa ou 
culposa, por débitos trabalhistas e fiscais que ultrapassarem os valores inadimplidos à organização social.  
§ 11 - Em caso de inadimplemento, a Administração Pública, para fins do disposto no § 8º, deverá figurar 
como litisconsorte passiva no processo em que litiga a organização social.  
§ 12 - O pagamento, pela Administração Pública, dos débitos referidos no § 8º configurará quitação, na 
mesma medida, do inadimplemento para com a organização social.   
§ 13 - A sucessão sub-roga à sucessora ou ao Poder Público os haveres e deveres futuros, a partir da 
consolidação da rescisão do contrato de gestão.  
§ 14 - A empresa cujo contrato de prestação de serviços seja rescindido pela organização social não fará jus 
ao recebimento de eventual multa rescisória se for recontratada pelo Poder Público ou por organização social 
que se sub-rogue no contrato de gestão rescindido.  
§ 15 - A recontratação pela sucessora de empregados demitidos pela organização social anterior é 
submetida aos termos da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943.  
Artigo 18-B  No processo de rescisão:  
I – se o Poder Público for a parte rescisora, a organização social deverá ser comunicada sobre o interesse de 
revogação do contrato por meio de ofício;  
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Anexo XII – Documentos relacionados à nomeação de Antonio Rugolo Junior para o cargo de 
Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde 
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Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 12 de setembro de 2018. 
 

Deputado Cássio Navarro 
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Aprovado o Relatório Final. 
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de Justiça do Estado de São Paulo, que conferiu efeito ativo ao Agravo de Instrumento nº 2165936-
19.2018.8.26.0000. 
 
ADIN n.º 1923/DF, proposta pelo Partido dos Trabalhadores – PT e o Partido Democrático 
Trabalhista – PDT, em 01/12/21998, que postulou a declaração de inconstitucionalidade, na íntegra, 
da Lei nº 9.637/98, que “dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a 
criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e 
a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências”. Formulam, 
ainda, pedido de declaração de inconstitucionalidade da redação do art. 24, XXIV, da Lei nº 
8.666/93, conferida pela Lei nº 9.648/98, prevendo a dispensa de licitação “para a celebração de 
contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, qualificadas no âmbito das 
respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão” julgada 
parcialmente procedente em 16/04/2015, acórdão publicado no DJE em 17/12/2015, transitada em 
julgado em 04/02/2016. 
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Fato que o modelo de parceria com organizações sociais, reconhecida a necessidade 
de ajustes e aprimoramentos, foi bem-sucedido no Estado de São Paulo e veio para ficar. Qualquer 
posicionamento em sentido contrário transmitiria uma ideia irreal de que o poder público teria a 
capacidade de absorver diretamente toda a assistência hoje prestada por intermédio das OSs, 
condição que sabemos nem de longe corresponde à verdade. 

 
Entretanto, é preciso conferir maior transparência às informações e procedimentos que 

sustentam o modelo, reforçando o controle interno, o controle externo e o controle social. 
 
Os trabalhos desta CPI das Organizações Sociais da Saúde restaram 

comprovadamente válidos e frutíferos ainda durante seu funcionamento, reconhecendo sua 
importante contribuição para o que deve ser um constante processo de aprimoramento da 
contratação, execução e fiscalização dos contratos de gestão.  

 
Esta comprovação veio de forma objetiva, por exemplo, através da edição do 

Comunicado SDG 19/2018 do TCE-SP; da concessão de liminar que garantiu transparência às 
informações sobre remuneração dos dirigentes das OSs; da preocupação expressada pelas 
próprias organizações sociais que compareceram à CPI em estabelecer ou aprimorar suas políticas 
de compliance; e na afirmação do Secretário de Saúde, Dr. Marco Antonio Zago, durante sua 
recente oitiva, de que a repercussão e os desdobramentos dos trabalhos da CPI provocaram que a 
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde adotasse novas e concretas posturas 
e procedimentos na relação e nos ajustes firmados com as OSs.         

 
É neste espírito que acatamos as recomendações dos sub-relatórios apresentados, 

naquilo que não se oponham as recomendações deste próprio relator exaradas ao longo deste 
relatório final, e propomos: 

 
Seja protocolado no Plenário da Assembleia Legislativa, nos termos regimentais, o 

projeto de lei complementar acima apresentado, requerendo à Mesa Diretora que realize sua 
consulta pública, por meio do portal da Assembleia Legislativa, com posterior audiência publica a 
ser realizada pela Comissão de Saúde. 

 
Seja dada ampla publicidade as denúncias, recomendações, sugestões e conclusões 

arguidas ao longo deste relatório, em especial para os gestores responsáveis pela celebração de 
contratos de gestão na área da saúde, no Governo do Estado e nos municípios; 

 
Sejam remetidas cópias do inteiro teor deste relatório às Presidências do Senado 

Federal e da Câmara dos Deputados, para que sejam juntadas aos autos dos projetos PLS 
427/2017 e PL 10720/2018, respectivamente; 

 
Seja recomendado à Comissão de Saúde desta Assembleia Legislativa a criação de 

subcomissão ou grupo de trabalho para continuar acompanhando os resultados e desdobramentos 
desta CPI, especialmente para: acompanhar a conclusão da medida judicial em tramitação; receber 
e analisar eventuais informações solicitadas que sejam respondidas posteriormente ao fim desta 
CPI; acompanhar o processo de transição dos contratos rescindidos e a substituição das 
gerenciadoras dos hospitais diligenciados; receber os requerimentos pendentes de deliberação para 
análise da oportunidade e conveniência da apresentação destes para deliberação no colegiado; 
acompanhar e dar conhecimento aos membros dessa Casa de Leis sobre as medidas adotadas 
pela Secretaria de Saúde em decorrência dos assuntos aqui debatidos; promover debate e consulta 
pública sobre o projeto proposto neste relatório e acompanhar a tramitação das proposituras 
resultantes dos trabalhos desta CPI, contribuindo com o aprimoramento das propostas; entre outras 
competências próprias da Comissão de Saúde; 

 
Proponho o encaminhamento da transcrição da oitiva e dos documentos apresentados 

pelo presidente da Vitale Saúde para a promotoria de justiça responsável pelo acompanhamento do 
Processo nº 0026786-40.2017.8.26.0114, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Campinas. 

 
Proponho, também, o encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina do Estado 

de São Paulo – CREMESP, da relação de empresas médicas identificadas como pertencentes a 
servidores públicos estaduais, bem como das cópias dos contratos celebrados com estas empresas 
fornecidos a CPI, para que acompanhem o caso. 

 
Proponho, ainda, no que se refere aos apontamentos das diligências realizadas em 

hospitais municipais, a remessa das informações pertinentes às respectivas Câmaras Municipais, 
para conhecimento e eventuais providências, ao Ministério Público que acompanha o caso, e aos 
Sindicatos dos Médicos de São Paulo – SIMESP, Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Saúde 
do Estado de São Paulo – SINDSAUDE, e Sindicato dos Profissionais da Área da Saúde –
SINSAUDE, para que acompanhem o processo de transição, sucessão e desmobilização dos 
contratos de gestão em tela.   

 
Finalmente, nos termos do artigo 34-C da Consolidação do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, apresento este relatório final e suas conclusões, 
requerendo, após sua aprovação pelo Colegiado da Comissão Parlamentar e Inquérito das 
Organizações Sociais da Saúde, seja o mesmo publicado e encaminhado, cópias de idêntico teor,  à 
Mesa Diretora; ao Ministério Público Estadual, à Procuradoria-Geral do Estado e à Defensoria 
Pública, respectivamente, com a cópia da documentação, para que promovam a responsabilidade 
criminal ou civil, por infrações apuradas, e adotem outras medidas decorrentes de suas funções 
institucionais; ao Poder Executivo, para adotar as providências saneadoras de caráter disciplinar e 
administrativo, conforme a legislação aplicável; à Comissão de Saúde para fiscalizar o atendimento 
das providências saneadoras cabíveis; à Comissão de Fiscalização e Controle e ao Tribunal de 
Contas do Estado, para as providências previstas no artigo 33 e seguintes da Constituição do 
Estado, bem como ao Tribunal de Contas do Município, ao Tribunal de Contas da União e ao 
Ministério Público Federal para as providências de sua alçada.  

 
 

 
12. Dos Anexos 
 
Anexo I - Sub-relatório dos Contratos de Gestão dos Centros de Reabilitação, Centros de 
Diagnóstico de Imagens e Laboratórios / Relator: Deputado Barros Munhoz 
 
Anexo II - Sub- relatório dos Contratos de Gestão de Hospitais Estaduais e da Central de Regulação 
de Ofertas de Serviços de Saúde – CROSS / Relator: Deputado Cezinha de Madureira 
 
Anexo III - Sub-relatório dos Contratos de Gestão dos Ambulatórios de Especialidades Estaduais / 
Relator: Deputado Marco Vinholi  
 
Anexo IV - Sub-relatório dos Contratos com Organizações Sociais de Saúde que atuam junto ao 
município de São Paulo / Relator: Deputado Carlos Neder 
 
Anexo V - Sub-relatório dos Contratos com Organizações Sociais de Saúde que atuam junto aos 
demais municípios do Estado / Relator: Deputado Wellington Moura 
 
Anexo VI - Transcrição das Oitivas (arquivos em mídia digital) 

Proponho também o encaminhamento ao Conselho Regional de Medicina do Estado
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com Organizações Sociais – OS, são distintos e não podem ser confundidos 
com a mera captação de mão de obra, o que muitas vezes acontece, embutido 
num contrato de gestão, em que aparentemente uma estrutura de planificação 
é montada, e destaca:  

“o tribunal controla a questão das organizações sociais de Saúde sob 
dois ângulos: o ângulo jurídico-formal do chamamento e da 
regulamentação daquela contratação, e o ângulo prático e concreto 
do repasse efetivado e de como aquele recurso foi gasto. Aqui 
encontramos problemas nessas prestações de contas que muitas 
vezes se repetem, sendo, inclusive, objetos até de edição de súmulas 
de jurisprudência a respeito da área do terceiro setor. As despesas, 
diz a súmula 4, somente poderão correr a conta da destinação 
constante do ato concessório. O que pode parecer uma questão 
lógica - você só pode gastar no objeto que você contratou - não 
necessariamente é uma verdade, na prática. Desvios de várias 
ordens acabam se constatando, impelindo o tribunal a que a entidade 
devolva esses recursos que foram objeto de gastos indevidos para a 
administração. Se isso não é feito de forma espontânea, em 
cumprimento à determinação do tribunal, o tribunal constrange o 
administrador público a tomar as providências no sentido de retomar 
esses recursos. Todas as responsabilidades decorrentes, 
evidentemente, do não cumprimento desses aspectos podem ser 
impostas tanto ao administrador, pela sua inação, quanto à 
organização social, pela sua atividade indevida. Igualmente, o 
repasse de recursos financeiros a entidades do terceiro setor 
depende da efetiva compatibilidade entre as finalidades estatutárias 
da beneficiária e o objeto da transferência.  

Uma organização social de Saúde não é, definitivamente, uma 
empresa. Ela não é uma empresa, ela é uma organização da 
sociedade civil que se coloca em colaboração com o poder público, 
que se coloca como parceira do poder público para a consecução de 
determinados resultados naquela área.”  

Para o Presidente do TCE, as Organizações Sociais de Saúde (OSs) 
são instituições do setor privado, sem fins lucrativos, que atuam em parceria 
formal com o Estado e colaboram de forma complementar, para a consolidação 
do Sistema Único de Saúde, conforme previsto em sua lei orgânica - Lei nº 
8080/90.  

“Nenhuma entidade nasce com o nome de organização social; a 
entidade é criada como associação ou fundação e, habilitando-se 
perante o poder público, recebe a qualificação; trata-se de título 
jurídico outorgado e cancelado pelo poder público” 

A lei estadual especifica que apenas as organizações sem fins lucrativos 
podem ser qualificadas como Organização Social e, no caso da Saúde, 
necessitam comprovar serviço próprio há mais de 5 (cinco) anos na área. 

Segundo dados revelados pelo Presidente do TCE, no estado de São 
Paulo temos: 

 46 OSs estão atualmente qualificadas no Estado de SP 

Os serviços de saúde gerenciados por OSS em São Paulo, por meio de 
contrato de gestão, incluem: 

 Hospitais; 

 Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME);  

 Centro de Referência do Idoso (CRI);  

 Centros de Reabilitação da Rede Lucy Montoro; 

 Centros Estaduais de Análises Clínicas (CEAC); 

 Serviços de Diagnóstico por Imagem (SEDI); 

 Centro de Armazenamento e Distribuição de Insumos de Saúde 
(CEADIS); e, 

 Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).  

Tanto o Presidente do órgão fiscalizador, quanto os técnicos que o 
acompanharam na reunião, trouxeram um diagnóstico para a CPI que 
destacam o seguinte: 

TOTAL DE VERBA PÚBLICA ESTADUAL REPASSADA ÀS OSs NOS 
ÚLTIMOS 5 ANOS – VALOR DOS AJUSTES 

OSS VALOR

SPDM R$ 5.818.828.712,87

SECONCI R$ 5.090.093.386,07

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTOMÉDICO HOSPITALAR R$ 3.011.052.685,24

FUNDAÇÃO DO ABC R$ 2.670.053.405,66

CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA R$ 2.272.868.735,70

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS R$ 1.715.519.745,30

INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS R$ 1.547.620,580,24

CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA R$ 1.450.014.000,00

INSTITUTO SÓCRATES GUANAES ISG R$ 735.232.412,63

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA R$ 735.196.676,81

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E ESTUDO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM R$ 709.229.317,80

ASSOCIAÇÃO FUNDO DE INCENTIVO À PESQUISA – AFIP R$ 605.041.329,60

HOSPITAL DAS CLINICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO DA
R$ 258.596.640,00

Anexo I Sub relatório dos Contratos de Gestão dos
Centros de Reabilitação, Centros de Diagnóstico de
Imagens e Laboratórios / Relator: Deputado Barros
Munhoz

Sub-relatoria dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquéritos 
com a finalidade de apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
“apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com 
Organizações Sociais da Saúde – OS’s, pelas Prefeituras e pelo Governo 
do Estado de São Paulo”. 

  

OBJETO DO SUB-RELATÓRIO: Centros de Reabilitação, Diagnósticos de 
Imagens, Laboratórios e Rede Lucy Montoro 

 
RELATOR DESIGNADO: DEPUTADO BARROS MUNHOZ 

 

I – INTRODUÇÃO 

Através do Requerimento nº 2928, de 2017, de autoria do Nobre Deputado 
Edmir Chedid, com número regimental de assinaturas, foi proposta a 
constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, composta por 9 
(nove) membros, com a finalidade de apurar, no prazo de 120 (cento e vinte) 
dias, “denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com 
Organizações Sociais da Saúde – OS’s, pelas Prefeituras e pelo Governo do 
Estado de São Paulo”. 
 
O autor, no Requerimento de solicitação, destaca na justificativa os motivos 
que o levaram a pedir a instalação desta CPI.  

O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pelo Ato nº 2, 
de 2018, criou a Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos como ela foi 
proposta. 

Após indicação dos partidos políticos com direito a vagas dos membros desta 
CPI, foram nomeados os membros titulares e substitutos, cuja composição 
órgão temporário ficou conforme quadro acima. 

Os trabalhos da Comissão se iniciaram em 05 de abril de 2018 e desde então 
já foram promovidas as seguintes atividades ATÉ 23/08/2018 

 155 DIAS DE FUNCIONAMENTO, NOS TERMOS DO 
REGIMENTO INTERNO 

 02 REUNIÕES ESPECIAIS PARA ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E 
DO VICE 

 22 REUNIÕES DE PAUTA REALIZADAS 
 96 REQUERIMENTOS DE DEPUTADOS DELIBERADOS 
 175 OFÍCIOS EMITIDOS 
 23 OITIVAS DE TESTEMUNHAS E CONVIDADOS REALIZADAS 
 09 OITIVAS INFORMAIS REALIZADAS 
 02 DILIGÊNCIAS EM UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL 

GERENCIADA POR ORGANIZAÇOES SOCIAIS 
 03 DILIGÊNCIAS EM UNIDADE HOSPITALAR MUNICIPAL 

GERENCIADA POR ORGANIZAÇOES SOCIAIS 
 01 DILIGÊNCIA À CENTRAL DE REGULAÇÃO DE OFERTA DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO – CROSS 

Duração da CPI 120 dias - Prazo de encerramento da CPI: 17 de 
setembro de 2018. 

Reunião Especial de Eleição 

Primeira Reunião – 25.10.2017 

Por determinação do Plenário da CPI, foi definido que em razão do tempo 
escasso e dos inúmeros temas a serem enfrentados pelo órgão temporário, 
cinco subrelatorias seriam criadas de modo a contribuir com o trabalho final do 
relator, definidas seguinte forma: deputado Cezinha de Madureira para 
contratos de gestão de unidades hospitalares e o CROS - Centro de 
Regulação, deputado Marco Vinholi para os contratos de gestão de unidades 
ambulatoriais – AMES, deputado Barros Munhoz para contratos de gestão dos 
demais serviços de apoio - centros de reabilitação, diagnósticos de imagens, 
laboratórios, Rede Lucy Montoro, deputado Wellington Moura para os contratos 
com as OSs que atuam nos municípios do estado, exceto capital e o deputado 
Carlos Neder com todos os serviços das OSs da capital.  

 

LEGISLAÇÃO: 

 LEI FEDERAL Nº  9637/1998 DE 15 DE MAIO DE 1998 

 LEI ESTADUAL Nº 846/1998, DE 4 DE JUNHO DE 1998, ATUALIZADA 
PELA LC Nº 1.243, DE 30/05/14 

 LEIS MUNICIPAIS  OU UTILIZAÇÃO DA LEI FEDERAL Nº 9637/1998   

Na primeira reunião, em 02 de maio do corrente, a Comissão ouviu o 
representante do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Renato Martins Costa e 
sua equipe técnica, que prestaram esclarecimentos pertinentes ao objeto da 
CPI na medida em que o órgão fiscalizador das Contas do Estado colaborou 
com os trabalhos realizados.  Para o Presidente do TCE, o contrato de gestão 
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 Aquisição de insumos a custos superiores aos praticados pelo 
Governo do Estado; 

 Pagamento a Dirigentes e profissionais administrativos acima do teto 
estabelecido por Lei; 

 Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão a que se 
referem, não sendo possível identificar se aquelas notas referiam-se 
a prestação de contas em questão; 

 Contratação de empresas sem processo de seleção de 
fornecedores, contrariando o regulamento de compras da entidade;   

 Idêntico procedimento com pessoal, caracterizando fuga da 
transparência que deve nortear todo processo seletivo; 

 Despesas impróprias referentes a serviços contratados, pela 
Organização Social, que não faziam parte do objeto, caracterizando, 
desvio de finalidade. 

 Gastos com Pessoal ultrapassaram o limite estabelecido pela 
Secretaria da Saúde;  

 Pagamentos de honorários advocatícios devido pela Organização  
Social; 

 Realização de pagamento com despesa denominada “Apoio Técnico 
Administrativo”, tratando-se de “taxa de administração”;  

MÉDICOS: 

 Profissionais de saúde em quantidade insuficiente para atender à 
demanda e às metas pactuadas; 

 Quantidade insuficiente de profissionais da saúde, não cumprindo o 
previsto no plano de trabalho; 

 Descumprimento de escalas de trabalho; 

 Médicos ausentes do plantão, com ponto assinado e em alguns casos 
assinado até o final do mês; 

MÉDICOS: 

 Plantões de até 120 horas seguidas; 

 Ausência de publicidade com relação a escala diária dos médicos 
plantonistas e do Responsável pelo plantão, ferindo o princípio da 
transparência estabelecido na Lei 12.527/2011.  

 Entre outros. 

No decorrer do processo dos trabalhos da Comissão, alguns 
depoimentos confirmaram as ocorrências apresentadas pelo órgão fiscalizador 
do Estado. A nós, coube, entretanto analisar contratos geridos por 
Organizações Sociais em serviços de imagens e na Rede Lucy Montoro, é o 
que passamos a fazer. 

II REDE LUCY MONTORO

A Rede Lucy Montoro foi criada por meio do Decreto Estadual nº 52.973, 
de 2008, regulamentada pelo Decreto 55.739, de 2010, e alterada pelos 
Decretos 58.050, de 2012, e 61.003, de 2014.  

Instituída pelo Governo do Estado de São Paulo, segundo informações 
obtidas pelo site, a Rede de Reabilitação Lucy Montoro tem como objetivo 
proporcionar o melhor e mais avançado tratamento de reabilitação para 
pacientes com deficiências físicas incapacitantes, motoras e sensório-motoras. 
A Rede realiza programas de reabilitação específicos, de acordo com as 
características de cada paciente. Os tratamentos são realizados por equipes 
multidisciplinares, composta por profissionais especializados em reabilitação, 
entre médicos fisiatras, enfermeiras, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, educadores físicos e 
fonoaudiólogos. 

A Rede conta com unidades em funcionamento em todo o Estado e 
realiza mais de 100 mil atendimentos por mês. Estão em funcionamento as 
unidades Campinas, Clínicas, Fernandópolis, Lapa, Marília, Mogi Mirim, 
Morumbi, Pariquera-Açu, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São 
José do Rio Preto, São José dos Campos, Umarizal e Vila Mariana. 

Sua rede móvel atende as demandas mais urgentes de fornecimento de 
órteses, próteses, cadeiras de rodas e meios auxiliares de locomoção em todo 
o Estado, e já atendeu mais de 2.000 pacientes e forneceu mais de 4.000 
equipamentos, desde 2009. Trata-se de um caminhão de 20 toneladas 100% 
adaptado de 15m de comprimento x 2,60m de largura. Além de elevador 
hidráulico para atender cadeirantes ou pessoas em maca, a Unidade dispõe de 
banheiro adaptado, um consultório médico, sala de espera e oficina de órteses 
e próteses, composta por salas de prova, de máquinas e de gesso. 
Profissionais da área da saúde realizam atendimento multiprofissional: médicos 
fisiatras, técnicos de órtese e prótese, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais 
e enfermeiros. 

Unidades no Estado 

USP FAEPA

FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA R$ 178.787.520,00

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS R$ 176.358.243,10

FUNDAÇÃO PIO XII R$ 98.849.417,00

FUNDAÇÃO PADRE ALBINO R$ 41.432.880,00

BANCO DE OLHOS DE SOROCABA R$ 20.698.457,65

ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAÚDE R$ 14.370.283,22

TOTAL GERAL: R$ 28.023.074.641,22

 

 

Volume de recursos e principais OS que administram equipamentos de 
saúde no Estado de São Paulo. 

 
TOTAL PARCIAL DE VERBA PÚBLICA MUNICIPAL REPASSADA ÀS OSS 

NOS ÚLTIMOS 5 ANOS - VALOR DOS AJUSTES 

OSS  VALOR  
DF 1 e DF 10 – SÃO PAULO  R$ 4.110.759.512,61 

UR 03 CAMPINAS R$ 1.189.349.389,02 
UR 07 – SÃO JOSÉ DOS CAMPOS R$ 523.803.125,52 

UR 01 ARAÇATUBA R$ 212.067.941,01 

UR 02 – BAURU R$ 154.499.664,84 
UR 04 – MARILIA R$ 96.548.025,60 
UR 13 ARARAQUARA R$ 86.485.500,98 
UR 14 GUARATINGUETÁ  R$ 66.114.643,46 
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CRUZADA 
BANDEIRAN

TE SÃO 
CAMILO

9%

OUTRAS
25%

UR 12 – REGISTRO R$ 56.926.457,10

UR 09 SOROCABA R$ 36.959.795,20

UR 08 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO R$ 30.064.863,96

UR 11 FERNANDÓPOLIS R$ 29.863.748,48

UR 20 SANTOS R$ 24.600.000,00

UR 19 – MOGI GUAÇU R$ 18.454.504,82

UR 16 ITAPEVA R$ 9.098.480,30

UR 17 ITUVERAVA R$ 4.561.483,76

UR 05 – PRESIDENTE PRUDENTE R$ 0,00

UR 06 RIBEIRÃO PRETO R$ 0,00

UR 15 ANDRADINA R$ 0,00

UR 18 ADAMANTINA R$ 0,00

TOTAL R$ 6.650.157.136,66

 

O TCE destacou ainda, as principais ocorrências detectadas pelo órgão 
por ocasião da fiscalização dos contratos. 

 

 Quarteirização de atividades-fim da entidade gerenciada, agravada 
por subcontratações efetuadas pelas empresas contratadas; 

 Desequilíbrio econômico-financeiro, revelado por déficit patrimonial, 
com Índice de liquidez corrente insignificante;  

 Contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria de 
Imprensa com vistas à propaganda e promoção institucional da 
Organização Social;  

 Contratação de empresas pertencentes a parentes de Dirigentes da 
Organização Social, sem a realização de processo de seleção; 

 Contrato de prestação de serviços de gestão, qualificação, treinamento, 
supervisão de equipe médico profissional, combinado com plantões. 
Serviço atestado e pago pelo concessor da verba pública, sendo 
que o único serviço prestado foi o relativo a plantões;  

 Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado, 
caracterizando desvio de finalidade do recurso público; 

 Pagamento de ações trabalhistas referentes a período anterior à 
vigência do contrato de gestão; 

 Não cumprimento de metas e ou grande variação entre índices de 
cumprimento de metas, caracterizando falta de planejamento;  
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Instituição parceira: Faculdade de Medicina de Marília – FAMEMA 

Fundação de Apoio à Faculdade de Medicina de Marília – FAMAR 

Programas Oferecidos Reabilitação Ambulatorial, Oficinas Terapêuticas, Programa de 
Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção. 

 

• Mogi mirim – Inauguração 01 de junho de 2012 

Instituição parceira: Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês - IRSSL 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial Reabilitação Profissional  Oficinas 
Terapêuticas. 

 

• Pariquera Açu – Inauguração: 12/09/2014 

Instituição parceira: Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social 

Programas Oferecidos:  Reabilitação Ambulatorial: Lesão Encefálica 

Lesão Medular Paralisia Cerebral e/ou atraso de desenvolvimento neuromotor,Dor 
crônica benigna e de causa musculoesquelética Amputações e malformações 
congênitas dos membros superiores e/ou inferiores. 

 

• Presidente Prudente 

O Departamento Regional de Sáude DRS XI - Presidente Prudente faz o 
encaminhamento de pacientes que necessitam de órteses e meios auxiliares de 
locomoção via sistema Cross - ferramenta que permite a regulação de vagas do 
sistema de saúde do Estado de São Paulo. 

Programas Oferecidos: Programa de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de 
Locomoção.  

 

• Ribeirão Preto - Inauguração: 20 de março de 2010 

Instituição parceira: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial 

 

• Santos 

Instituição parceira: Cruzada Bandeirante São Camilo 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial 

 

• São José do Rio Preto - Inauguração: 28 de julho de 2011 

Instituição parceira: Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP e 
Fundação Faculdade Regional de Medicina - FUNFARME 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial 

 

• São José dos Campos - Inauguração: 17 de setembro de 2011 

Instituição parceira Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial 

 
Ouvido pela CPI em 07 de agosto, o ex-Secretário Adjunto de Saúde 

Wilson Modesto Pollara, destacou a importância dos Institutos de Reabilitação 
Lucy Montoro, dos Centros de Distribuição, e do Cead que é para exame de 
imagens, dentre outros equipamentos que não estão sob nossa análise. 
 

“o Centro de Reabilitação Lucy Montoro tem uma participação incrível 
no atendimento das pessoas com deficiência, são quase 32 mil 
consultas, 194 mil consultas não médicas. O Centro de Análises 
Clínicas, da mesma forma, centraliza todos os exames de análises 
clínicas do Estado: foram 22,5 milhões de exames no ano de 2014. 
No Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, da mesma forma, 
todo o diagnóstico é centralizado numa unidade (...) “ 
 
 
 

Em sua apresentação, destacou os seguintes dados relativos a 2014: 
 

            

AME Votuporanga

AME Carapicuíba 

AME Santa Fé do Sul

07 Unidades de Reabilitação

868 Funcionários/ 19 Médicos

Rede de Reabilitação Lucy Montoro - 2014

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

Consultas Medicas 32.273
Consultas Não Medicas 194.131
Procedimentos Médicos 1.934
Órteses e Próteses 11.716
Oficinas 6.661
Saídas Hospitalares 935

Ativ. Educativas Grupos 808
Pacientes 2.760

Capacitação Cursos 247
Alunos 4.723

 
 

 

 
Fonte: Rede Lucy Montoro 

 

SÃO PAULO  

 

 Vila Mariana - Inauguração: 13 de janeiro de 1975 

Instituição parceira: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP 

 

 Lapa - Inauguração: 21 de setembro de 1990 como Estação Especial da Lapa - 
Centro de Convivência e Desenvolvimento Humano e transferido para a 
Secretaria de Estado da Saúde em 09 de abril de 2007 para se transformar em 
um Centro de Reabilitação. 
 

Instituição parceira: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial, Síndromes neurológicas paralíticas 
e outras doenças neurológicas, ortopédicas ou reumatológicas, Amputação (membros 
superiores e inferiores)Infantil (Síndrome de Down) Hemofilia. 

 

 Umarizal - Inauguração: 25 de agosto de 2001 (nome oficial: Centro de 
Reabilitação Umarizal) 
 

Instituição parceira: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial:Lesão Encefálica (Sequelas de 
AVC/AVE e Traumatismo craniano)Amputação (membros superiores e inferiores) 
Lesão Medular (paraplegia e tetraplegia)Geral (síndromes neurológicas paralíticas e 
outras doenças neurológicas, ortopédicas e reumatológicas) Infantil (paralisia cerebral 
e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor) Patologias musculoesqueléticas. 

 

 Clinicas - Inauguração: 13 de outubro de 2008 
 

Instituição parceira: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo – HCFMUSP

 

Programas Oferecidos:  Reabilitação Ambulatorial: Lesão Encefálica recente 
(Sequelas de AVC/AVE e Traumatismo craniano) Infantil (paralisia cerebral e atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor)Síndromes neurológicas paralíticas e outras 
doenças neurológicas, ortopédicas ou reumatológicas. Patologias músculo 
esqueléticas. 

 

 Morumbi - Inauguração: 03 de setembro de 2009 (nome oficial: Instituto de 
Reabilitação Lucy Montoro) 
 

Instituição parceira: Fundação Faculdade de Medicina - FFM

Programas Oferecidos Reabilitação Internação: Lesão Encefálica (Sequelas de 
AVC/AVE e Traumatismo craniano) Lesão Medular (paraplegia e tetraplegia) 
Polirradicuneurite. Reabilitação Ambulatorial: Infantil (paralisia cerebral e atraso do 
desenvolvimento neuropsicomotor). 

INTERIOR 

• Campinas – Inauguração: 22 de março de 2010 

Instituição parceira: Centro Infantil Boldrini 

Programas Oferecidos Reabilitação Ambulatorial 

 

• Fernandópolis – Inauguração: 29 de junho de 2012 

Instituição Parceira Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis 

Programas Oferecidos: Reabilitação Ambulatorial, Oficinas Terapêuticas 

Oficina de Inclusão Digital. 

 

• Marília – Inauguração:  27 de junho de 2014 
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Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem - SEDI

42 Unidades Demandadoras - 2014
2.381.178 exames

Integração Unidade / Central de Laudos

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo

 

Os SEDIS 1 e 3 são  gerenciados por meio de contrato de gestão da 
Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem o SEDI 
III, há quatro anos. A excelência e serviço humanizado, que são diferenciais de 
nossa gestão, contribuem para agilizar e melhorar o atendimento ao 
paciente”, explica Vanessa Carvalho, gerente das centrais de laudos. 

O SEDI 1 (assim como o SEDI 3) já está localizado no prédio da FIDI e 
aumentou em cerca de 30% o tamanho da Fundação, já que a Central 
é responsável por avaliar exames de 10 unidades da rede estadual de saúde 
que realizam mais de 70 mil procedimentos por mês entre raios-x, mamografia, 
ultrassonografia, tomografia computadorizada, doppler ,ressonância magnética. 

 Unidades atendidas pelo SEDI 1: 

 Hospital Geral de Pedreira 
 Hospital Brigadeiro 
 Hospital das clínicas Luzia Pinho de Melo 
 Hospital Candido Fontoura 
 Hospital Geral de Grajaú 
 Hospital Geral de Itapevi 
 Hospital Estadual Américo Brasiliense 
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui 
 Centro de Referência ao Idoso da Zona Norte 
 AME Jardim dos Prados 
 AME Interlagos 
 AME Itapevi 
 AME Carapicuíba 

 Unidades atendidas pelo SEDI 3: 

 Centro de Referência da Saúde da Mulher – Hospital Pérola Biyngton 
 Hospital Estadual do Ipiranga 
 Hospital Estadual de Vila Nova Cachoeirinha “Dr. Álvaro Simões de 

Souza” 
 Hospital Geral de Taipas “Kátia de Souza Rodrigues” 
 Hospital Regional de Osasco “Dr. Vivaldo Martins Simões” 
 Conj. Hospitalar Sorocaba 
 Hospital Infantil Darcy Vargas 
 Hospital Dr. Oswaldo Brandi Farias 
 Hospital Maternidade Leonor M. Barros (Casa Maternal) 
 Hospital Maternidade Interlagos 
 Conjunto Hospitalar do Mandaqui 
 Hospital Guilherme Alvaro 
 Hospital São José 
 Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel Bifulco” 
 Hospital Geral “Dr. José Pangella” de Villa Penteado 
 Hospital Geral “Jesus Teixeira da Costa” 
 Núcleo de Gestão Assistencial Várzea do Carmo 
 Hospital Regional Sul 
 Unidade móvel 01 
 Unidade móvel 02 
 Unidade móvel 03 
 Unidade móvel 04 
 HSPM – Hospital do Servidor Público Municipal 
 Quarteirão da Saúde 

 

O SEDI 2 é uma central ligada ao Governo do Estado de São Paulo e 
administrada pelo SECONCI-SP, que atende diversas unidades de saúde 
subordinadas à Secretaria de Saúde. O Contrato de Gestão assinado em 2015 
prevê o atendimento das unidades abaixo relacionadas. 

Dentre as organizações que administram os equipamentos da Rede 
Lucy Montoro e Centros de Imagem, foram citadas por ocasião dos trabalhos, a 
Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médica e Seconci. 

Antonio Mendes de Freitas, Presidente da Cruzada Bandeirantes São 
Camilo de Assistência Médico-Social, ouvido em 08 de agosto de 2018, são 
quase 5, pacientes atendidos nas duas unidades de reabilitação Lucy Montoro, 
uma localizada em Santos e outra em Pariquera-Açu.  

Segundo informou na CPI, nas avaliações mensais de satisfação, em 
todas as unidades, o índice de aprovação é ótimo ou bom para mais de 95% 
dos usuários. Não houve por ocasião de seu depoimento qualquer menção à 
supostas irregularidade ao equipamento localizado nos dois municípios. 

 
Importante destacar que ao conhecer a Rede Lucy Montoro, fomos 

surpreendidos positivamente com os números e o trabalho desenvolvido pelas 
unidades da Capital e Interior. Centro de excelência nos serviços prestados à 
população, não dá para fazer uma análise isolada da instituição como um todo. 
Os feedbacks dos usuários no site da instituição, por si só revelam de que 
estamos diante de um equipamento essencial para reabilitação daqueles que 
mais precisam ter uma vida digna e participativa na comunidade. Logo, 
priorizamos destacar as unidades, ainda pouco conhecidas por grande parcela 
da sociedade e analisar alguns contratos, o que será apresentado em tópico 
especifico mais adiante. 

Em razão da excelência dos serviços, o Centro Lucy Montoro de Marília 
recebeu o Prêmio INOVASUS 2015 - Gestão da Educação, como o quinto 
melhor projeto da Região Sudeste do Brasil. Segundo informações do Centro, o 
projeto apresentado ("Ciclo de Aprendizagem Multiprofissional e Interdisciplinar 
em Reabilitação") discutiu a experiência da unidade no sentido de formar laços 
de educação continuada e expansiva, para além dos muros do serviço 
especializado em reabilitação. O concurso Prêmio INOVASUS é uma iniciativa 
do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria da Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde (SGTES), em parceira com a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) e Organização Mundial da Saúde (OMS), e é referência 
internacional. 

No ano de 2014, o Instituto de Medicina Física e Reabilitação do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 
(IMREA HCFMUSP) foi certificadora internacional em Reabilitação, pela 
Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, ante o trabalho 
realizado nas unidades que o IMREA administra na capital paulista. 

Como se pode constatar a Rede atende todas as regiões do Estado e 
presta um excelente serviço à população do Estado. Desde os primeiros 
depoimentos, iniciados em 02 de maio, sequer vieram denúncias direcionadas 
diretamente aos centros de imagem ou à Rede Lucy Montoro, não que 

organizações sociais gestoras dessas unidades não tenham sido citadas nos 
depoimentos ou por meio da mídia, o que nos cabe aqui, entretanto, se volta à 
análise dos contratos que, o que faremos por amostragem, em razão do tempo 
exíguo, já que o material volumoso chegou às nossas mãos no dia 06 de 
setembro. Desse modo, separamos 4 contratos, 1 gerido pela Cruzada 
Bandeirante São Camilo de Assistência Médico-Social, responsável pela 
unidade de Santos, 1 unidade da Rede Lucy Montoro de Mogi Mirim, gerido 
pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês, 1 referente ao Serviço 
Estadual de Diagnóstico  por Imagem II – SEDI II, gerido pelo Serviço Social da 
Construção Civil do Estado de São Paulo – SECONCI e 1 referente ao Serviço 
Estadual de Diagnóstico  por Imagem I – SEDI I, gerido pela Fundação Instituto 
de Pesquisa e Diagnóstico Imagem, dentre os contratos que nos foram 
enviados pelo Tribunal de Contas do Estado. 

III - SEDI 1, 2 e 3 

O Serviço Estadual de Diagnóstico de Imagem, criado em 2009, é a  
primeira rede de diagnóstico por imagem da América Latina, na zona sul da 
capital. Importante equipamento da Secretaria da Saúde, reúne tecnologia de 
ponta e médicos de plantão 24 horas para receber imagens em tempo real e 
emitir rapidamente laudos online dos exames encaminhados por hospitais e 
centros de saúde estaduais.  

Trata-se de uma rede de computadores que abrangem 48 unidades de 
saúde – 23 no interior e 25 na Capital. Segundo informações da transparência 
São Paulo da Secretaria de Estado da Saúde, o hospital de origem do exame 
envia a imagem à central de laudos do SEDI em até dez minutos após a 
captação. A central, então, fica responsável por analisar e devolver o laudo ao 
hospital em até quatro horas. 

Por ocasião de sua manifestação nesta CPI, o Dr. Wilson Pollara 
destacou os índices relativos ao ano de 2014. 
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O atual Secretário de Estado da Saúde, Dr. Marco Antonio Zago, 
informou por ocasião de seu depoimento na CPI que sua gestão tem 
acompanhado as sugestões apontadas no sentido de aprimorar a fiscalização 
dos contratos junto ao órgão estadual. Para o Secretário, muitas medidas já 
estão em prática por sua equipe técnica e que casos de denúncias de 
servidores púbicos que compõe quadros de direção e que contratam com o 
Estado, já foram enviados à Procuradoria do Estado para providências, o que 
revela que este órgão cumpriu seu real papel, qual seja, o de zelar pela gestão 
da saúde em nosso Estado.  

 

IV - ENCAMINHAMENTOS E RECOMENDAÇÕES 

 

Desse modo, ante as manifestações que acompanhamos por ocasião de 
nossos trabalhos, sugiro os seguintes encaminhamentos para, caso assim 
entenda o nobre Relator, sejam objeto de conclusão deste órgão técnico: 

1 – Alteração da lei estadual que disciplina a matéria, a exemplo do que 
está sendo debatido no Congresso Nacional; 

2 – Que haja uma rigorosa fiscalização em relação a servidores públicos 
que contratam com Organizações Sociais; 

3 - Que Secretaria de Estado da Saúde, por meio de sua avaliação 
prévia, apure situação de casos de sub-contratações efetuadas pelas 
empresas contratadas por Organizações Sociais; 

4 – Que a Contratação de empresas pertencentes a parentes de 
Dirigentes da Organização Social, observem a realização de processo de 
seleção; 

5 – Que a fiscalização da prestação de serviços de gestão e supervisão 
de equipes médicas combinadas com plantões sejam amplamente apuradas; e  

6 – Que eventuais casos de pagamento a Dirigentes e profissionais 
administrativos acima do teto estabelecido por Lei sejam apurados; 

Sala das Comissões, em  

 

Deputado Barros Munhoz 

 

 

 

 

Anexo - Contratos disponibilizados pelo TCE 

  

 

 
 

IV - DOS CONTRATOS 
 

TC 20405/026/16 

OS - Cruzada Bandeirante São Camilo de Assistência Médico-Social 

Entidade: Centro de Medicina de Reabilitação Lucy Montoro 

Foi solicitada informações às ocorrências apresentadas pela fiscalização 
do Tribunal, que constatou apenas recomendações às contas de 2014. O órgão 
estadual manifestou-se a fls. 104 e 106 no sentido de que as eventuais falhas 
apontadas não acarretam prejuízo ao erário, tampouco malversação da verba 
pública repassada à contratada. 

Na sequencia, e após justificativas da entidade gestora, o processo foi 
encaminhado à Assessoria Técnica para análise. 

 

TC 27568/026/14 

OS – Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo 

Entidade: Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem II – SEDI II 

Observa-se às fls. 86/89 do parecer do TCE, após manifestação da 
Secretaria de Estado, que algumas ocorrências não foram justificadas a 
contento, dentre elas, Taxa de administração pela SECONCI. Processo 
reenviado à Assessoria Técnica para análise. 

 

TC 21325/026/16 

OS – Fundação Instituto de Pesquisa e Diagnóstico Imagem 

Unidade: Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem I – SEDI I 

Segundo parecer do órgão fiscalizador houve algumas situações 
reincidentes conforme manifestação de fls 84/90 do processo. Tendo em vista 
justificativas apresentadas às irregularidades apontadas, o referido processo foi 
enviado à Assessoria Técnica.  

 

TC 102/019/18 

OS – INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS 

Unidade: Unidade de Reabilitação Lucy Montoro de Mogi Mirim 

 

O objetivo de trazer esses contratos para este sub-relatorio se voltou 
muito mais para elucidar que eventuais irregularidades podem ser apontadas 
no decorrer de uma prestação de contas. No caso deste equipamento da 
unidade de Mogi Mirim, o que se verifica do demonstrativo financeiro da 
execução financeira do contrato de 2012 a 2016 é o cumprimento do proposto 
no programa de trabalho do exercício em exame.  

O relatório do TCE, após exaustiva análise, apurou que todas as 
recomendações feitas pelo Conselheiro do órgão fiscalizador, foram 
prontamente atendidas. Assim, concluiu aquele parecer que ante a inexistência 
de apontamentos que comprometem a prestação de contas, o parecer do 
Diretor Técnico da Divisão Regional de Mogi Guaçu, devolveu o processo para 
a Presidência do órgão e o Conselheiro Relator que anteriormente havia 
manifestado pela aprovação. 

A medida, ilustre Relator Cassio Navarro, nos leva a concluir que muitas 
são as Organizações Sociais de Saúde que tem cumprido sua tarefa de zelar 
pela coisa pública e atender o cidadão paulista quando este mais necessita, a 
sua saúde.  

Ouvimos ao longo desses meses que o sistema é “privatizador”, o que 
não podemos concordar, já que funciona e muito bem em nosso Estado. Fato é 
que São Paulo recebe pacientes de todo o país, dada a excelência da 
prestação de serviços de saúde no Estado.  

Observamos também, ao longo dos trabalhos, que muitas ocorrências 
tem comprometido os serviços de saúde e são alvo de abusos por aqueles que 
não merecem a qualificação para exercer tal mister. O que esta Comissão 
Parlamentar de Inquérito não pode perder de vista, é separar bons e maus 
administradores, e sabemos que nesta jornada, nosso Estado se orgulha da 
excelência de seus equipamentos de saúde. 
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Explicou que esse serviço possui uma central de regulação estadual e um 

sistema informatizado web, composto por vários módulos, utilizadas pelas instituições, 

secretarias municipais e unidades do Estado. 

O módulo ambulatorial permite que cada unidade de saúde do Estado agende as 

consultas conforme elas são disponibilizadas pelas unidades regionais no Estado. Em

cada uma das vagas disponibilizadas se tem quais diagnósticos podem ser 

agendados, e quais as características do paciente que aquela unidade está disponível 

para atender. A CROSS faz somente o acompanhamento desse processo todo.

No módulo “Rede Hebe Camargo” é feita também solicitação, mas o 

agendamento é centralizado de acordo com os critérios que a secretaria coloca. As 

unidades inscrevem os pacientes, anexam exames nesse sistema, e, a partir daí, a 

Central consegue distribuir para o serviço mais adequado para o paciente a ser 

atendido. 

Já no módulo de urgência e emergência o município entra no sistema, faz o 

primeiro atendimento e então solicita o recurso que precisa de urgência. Após esta 

fase, o médico regulador da CROSS encaminha para os serviços que estão 

pactuados para ver qual deles tem condição de receber, de acordo com a grade 

pactuada pela secretaria. 

O Sr. Didier foi enfático ao afirmar que “é importante dizer que o Seconci é 

contratado para fazer a gestão da operação da central e do sistema. Quem determina 

qual é a referência, para que unidade vai e quantos serão encaminhados para aquele 

lugar e em quais condições, é o Núcleo de Regulação da Secretaria de Estado junto 

com os departamentos regionais e as Secretarias Municipais”.  

Informou que há aproximadamente 150 médicos na OSS da CROSS, na 

regulação de vagas, para atender todo o Estado de São Paulo, na regulação de 

urgência e urgência relativa. O agendamento e os outros módulos são feitos apenas 

pelo sistema descentralizado. 

Esta sub-relatoria, ao questionar sobre divulgação dos salários dos profissionais 

que prestam serviços na CROSS, alertou que o Presidente do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, quando presente nesta Comissão, reiterou que deve haver a 

publicação dos salários de todo servidor público, inclusive daqueles que prestam 

serviços nas OSS.

Questionado, sobre este tema, o Sr. Didier informou que o Seconci está 

providenciando essa publicação, mas que há restrições. O Senhor Pietro Sedoti, que 

o acompanhava na oitiva, destacou que há limitações de direito privado e ordem 

trabalhista. Para mitigar essa situação, atualmente divulgam o salário do funcionário 

após obterem sua autorização expressa para a divulgação. Também disponibilizarão 

no site o salário de referência do cargo. 

Foi também questionado sobre o uso de aproximadamente sete milhões e meio 

decorrente de um aditivo no contrato da CROSS. O Sr. Didier informou que a verba 

em questão está sendo usada para reforma no espaço para que a CROSS passe a 

operar no prédio da Secretaria.

Diariamente, chegam inúmeras reclamações aos Gabinetes desta Casa 

solicitando ajuda para obter vagas para cirurgias, exames ou medicamentos.  

Durante todo o transcorrer dessa Comissão, esta sub-relatoria abordou diversas 

vezes o problema que a falta de disponibilidade de vagas causa aos pacientes, que 

muitas vezes chegam a óbito por falta de atendimento. Especialmente em casos mais 

graves, acreditamos que a interligação do sistema estadual e municipal tornariam o 

sistema mais eficaz. 

A respeito deste assunto, o Superintendente do Seconci informou que os termos 

da interligação são determinados pela Secretaria. 

Outro aspecto importante abordado nesta Comissão foi o documento trazido 

pelo Tribunal de Contas, que aponta irregularidades observadas em relação às 

organizações sociais, tais como taxa de administração, remuneração de dirigentes, 

fragilidade dos mecanismos de controle, inclusive da prestação de serviços pelos 

profissionais.

A informação do Sr. Mauri Bezerra, do Conselho Estadual de Saúde, 

representando o Conselho na Comissão de Avaliação de Contratos de Gestão, sobre 

o fato de seis empresas funcionarem numa sala de 15 metros quadrados, também 

nos fizeram refletir acerca da fragilidade de controle dos contratos, que têm valores 

bastantes altos. 

Outro ponto a se destacar, ainda em relação ao controle, são as chamadas 

quarteirizações. Embora contrário a nossa legislação, servidores da Secretaria que 

participam do quadro das OSS são proprietários dessas empresas contratadas. 

Considerando o exposto acima, recomendamos: 

1-)  transparência na regulação de vagas ofertada pelo CROSS. 
2-) Melhor acompanhamento e fiscalização das Unidades Hospitalares, 

gerenciada pelas Organizações Sociais . 

Anexo II Sub relatório dos Contratos de Gestão de Hospitais
Estaduais e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços
de Saúde – CROSS / Relator: Deputado Cezinha de Madureira

Sub Relatoria – Contratos de Gestão de Unidades Hospitalares e a CROSS 

– Central de Regulação 

Introdução

A organização social é uma qualificação, um título, que a Administração 

outorga a uma entidade privada, sem fins lucrativos, para que ela possa receber 

determinados benefícios do Poder Público, para a realização de seus fins, que devem 

ser necessariamente de interesse da comunidade.

Segundo a Lei federal n. 9.637/98, o Poder Executivo poderá qualificar como 

organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 

atividades sociais sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao 

desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e 

à saúde, atendidos os requisitos previstos nesta lei. 

Depois de sua edição, coube a cada Estado e Município aprovar seus próprios 

diplomas legais sobre a matéria.

No Estado de São Paulo, a norma vigente é a Lei Complementar nº 846, de 04 

de junho de 1998, da qual destacamos o artigo 9º, que trata da Execução e 

Fiscalização do Contrato de Gestão.

Durante a oitiva do Dr. Haino Burmester, coordenador de Recursos Humanos 

da Secretaria de Estado da Saúde e coordenador da Comissão de Avaliação da 

Execução dos Contratos de Gestão das Organizações Sociais, algumas questões 

importantes foram apresentadas. 

O coordenador apontou que cabe à Comissão convocar as reuniões, distribuir 

os documentos que os membros da reunião precisam ter conhecimento do que será 

discutido na reunião, marcar a reunião e o local. As reuniões sempre são organizadas 

na Secretaria Estadual de Saúde.  

Elas são trimestrais, ocorrendo aproximadamente dois ou três meses após o 

vencimento do trimestre, porque há toda uma dinâmica da Coordenadoria de Gestão 

dos contratos de OSS. A Coordenadoria faz reuniões com todas as entidades a cada 

trimestre, são mais de cem entidades. 

Segundo previsão legal (artigo 9º, § 3º, da LC 846/98), a Comissão de 

Avaliação da execução do contrato de gestão das organizações sociais da saúde 

compor-se-á, dentre outros membros, por dois integrantes indicados pelo Conselho 

Estadual de Saúde, reservando-se, também, duas vagas para membros integrantes 

da Comissão de Saúde e Higiene da Assembleia Legislativa e deverá encaminhar, 

trimestralmente, relatório de suas atividades à Assembleia Legislativa.  

A Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde – foi criada pela 

Secretaria da Saúde e, atualmente, é administrada pelo SECONCI-SP. Tem como 

objetivo congregar as ações voltadas para a regulação do acesso na área hospitalar e 

ambulatorial.

O sistema tem como escopo unir as ações voltadas para a regulação do 

acesso nas áreas hospitalar e ambulatorial, propiciando o ajuste da oferta disponível 

às necessidades imediatas do cidadão, além de monitorar a disponibilidade de leitos e 

tornar mais ágil a transferência de pacientes em estado grave de saúde e que 

precisam de cuidados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) ou realizar 

procedimentos complexos, como cirurgias cardíacas e neurológicas. 

Por ser administrado por uma Organização Social (Seconci-SP), cabe a esta 

cumprir metas, como em todos os contratos de gestão, e as determinações e 

orientações da secretaria. 

Oitivas e informações prestadas

Coube a essa sub-relatoria analisar, dentro do escopo definido nesta 

Comissão, a área hospitalar e a CROSS - Central de Regulação, com sua vinculação 

ao Seconci. 

Para tanto, foram ouvidas diversas personalidades, tais como  o  Dr. Didier 

Roberto Torres Ribas, Superintendente do Serviço Social da Construção Civil do 

Estado de São Paulo – Seconci, e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de 

Saúde – CROSS que  detalhou o funcionamento da Central. 
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Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da
Assembleia, mediante Requerimento nº 2.928, de 2017, com a finalidade de "apurar
denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde
Organizações Sociais de Saúde, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo".

O prazo regimental de cento e vinte dias para a realização dos trabalhos iniciou se em 21
de março do corrente, data de constituição da Comissão, com a publicação Ato nº 17, de
2018, do Presidente da Assembleia e estendeu se até 18 de julho de 2018. Diante da
necessidade de prosseguimento dos trabalhos de investigação e ausculta da sociedade, foi
concedida uma prorrogação de mais sessenta dias até 17 de setembro.

2.3 — DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO.

Conforme preceitua o Regimento Interno da Casa, a CPI das Organizações Sociais de Saúde
foi composta a partir das indicações dos Líderes, em consonância ao disposto no art. 34,
§2º do Regimento Interno da ALESP.

A CPIOS´s, desse modo e após alterações, contou com a participação dos seguintes
Parlamentares:

Presidente: Deputado Edmir Chedid (DEM)

Vice Presidente: Deputado Wellington Moura (PRB)

Relator: Deputado Cássio Navarro (PSDB)

Membros Efetivos Membros Substitutos

Deputado Marco Vinholi PSDB Deputado Carlão Pignatari

Deputado Cássio Navarro PSDB Deputado Hélio Nishimoto

Deputado Carlos Neder PT Deputado José Américo

Deputado Edmir Chedid DEM Deputado Rogério Nogueira

Deputado Barros Munhoz PSB Deputado Caio França

Deputado Jorge Caruso MDB Deputado Itamar Borges

Deputado Wellington Moura PRB Deputado Milton Vieira

Deputado Cezinha de Madureira PSD Deputado Coronel Camilo

Deputado Roberto Morais PPS Deputado Davi Zaia

2.4 — DAS SUB RELATORIAS

Tendo em vista a amplitude de atuação das Organizações Sociais de Saúde no Estado de
São Paulo e a alta complexidade da matéria foram criadas cinco sub relatorias, assim
determinadas: contratos de gestão de unidades hospitalares e o CROSS Centro de
Regulação (Deputado Cezinha de Madureira); contratos de gestão dos demais serviços de
apoio centros de reabilitação diagnósticos de imagens, laboratórios, Lucy Montoro
(Deputado Barros Munhoz), contratos com as Organizações Sociais de Saúde que atuam
nos municípios do Estado, exceto capital (Deputado Wellington Moura); todos os serviços
das Organizações Sociais de Saúde na capital (Deputado Carlos Neder) e, por fim, fui
designado relator da sub relatoria para os contratos de gestão dos Ambulatórios Médicos
de Especialidades – AMES.

Tal relatoria tem por finalidade focar nos contratos firmados entre as Organizações Sociais
de Saúde com os Ambulatórios Médicos de Especialidades AMEs, que são unidades de
saúde que oferecem consultas, exames e, em alguns casos, cirurgias em um mesmo local.

Impende ressaltar, que a demora na aprovação de alguns requerimentos e sua resposta
retardaram o início da nossa análise, fazendo com que as oitivas fossem realizadas antes
mesmo do exame dos documentos, prejudicando o andamento dos trabalhos.

3 DOS TRABALHOS DA CPI

Esta Comissão Parlamentar de Inquérito se dedicou a trazer a público as declarações de
testemunhas, investigados e colaboradores do processo de investigação dos contratos nos
contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde Organizações Sociais de Saúde,
pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo.

Foi um trabalho hercúleo desenvolvido por todos os membros desta Comissão, de todos os
partidos, que não pouparam esforços em inquirir os depoentes.

Insta, neste momento, apresentar apertada síntese, especialmente no que disse respeito à
presente sub relataria, do resultado deste trabalho.

3.1 – DAS OITIVAS REALIZADAS

3-) Devolução dos recursos recebidos por parte dos servidores da 
Secretaria que participam de Organizações Sociais. 

4-) Projeto de Lei aprimorando a legislação existente sobre OSS. 
5-) No final do contrato entre a Secretaria de Estado da Saúde com a 

SECONCI, OSS que administra o CROSS.  Que a Secretaria disponibilize um 
edital de licitação com maior transparência e publicidade, para que outras 
Organizações Sociais Participem do certame.

Deputado CEZINHA DE MADUREIRA 

Sub Relator

Anexo III Sub relatório dos Contratos de Gestão dos
Ambulatórios de Especialidades Estaduais / Relator:
Deputado Marco Vinholi

SUB RELATÓRIO – CPI DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE

OBJETO DO SUB RELATÓRIO AMBULATÓRIOS MÉDICOS DE ESPECIALIDADES – AMEs.

RELATOR DESIGNADO: DEPUTADOMARCO VINHOLI

1 — INTRODUÇÃO.

1.1 — CONSIDERAÇÕES GERAIS.

A Comissão Parlamentar de Inquérito CPI constituída com a finalidade de apurar denúncias
de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde
Organizações Sociais de Saúde, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo —
CPIOS´s — foi instituída, em consonância com o disposto no artigo 34 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a partir de iniciativa do ilustre
Deputado Edmir Chedid.

Nas razões apresentadas para embasar a instituição da CPI DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE
SAÚDE, dispõe o ilustre Deputado: “Temos acompanhado notícias na imprensa sobre
possíveis irregularidades praticadas na contratação pelas Prefeituras Municipais e pelo
Governo do Estado de São Paulo de organizações sociais que têm como objeto a gestão e
prestação de serviços de saúde.”.

Assim, sem dúvida, as denúncias, que relataram indícios de fraudes em licitações, com
desvios de recursos, repasses para custear serviços paralisados, prestação de serviços em
desconformidade com os quantitativos contratuais, entre outras irregularidades de
diversas naturezas, foram determinantes e deram justificativas à ALESP para lançar mão
desse instrumento de ação parlamentar.

2.2 — DO ATO DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO.

O nobre Parlamentar deu entrada junto à Mesa Diretora ao Requerimento n.º 2.928, de
2017, para constituição de Comissão Parlamentar de Inquérito que recebeu despacho
favorável, sendo publicado no Diário Oficial em 20 de dezembro do mesmo ano.
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Fiscal do CREMESP, e a Dra. Olga Codorniz Campello Carneiro, Advogada, chefe do
Departamento Jurídico do CREMESP.

3.1.14 – 07/08/2018:

Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, Ex Secretário de Saúde do Município de São Paulo

3.1.15 – 28/08/2018:

Prof. Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Presidente do Fórum das Organizações Sociais de
Saúde, que, acompanhado de Dra. Sueli Doreto e Ademir Medina, membros do Fórum das
Organizações Sociais da Cidade de São Paulo.

3.1.16 – 04/09/2018:

Dr. Marco Antônio Zago, Secretário de Estado da Saúde, acompanhado dos Srs. Antonio
Rugolo, Secretário Adjunto e assessores da Secretaria de Estado da Saúde.

3.2 – DAS OITIVAS EXTRAOFICIAIS

3.2.1 – 01/08/2018:

– Dr. Cleudson Garcia Montali, Presidente da Associação Paulista de Medicina da cidade de
Birigui, acompanhado do Dr. Luciano Abreu Oliveira, que é advogado da Santa Casa de
Birigui.

Dra. Patrícia Aparecida de Freitas, Secretária de Saúde do município de Ribeirão Pires

Dra. Cibele Toledo Câmara Neder, médica psiquiatra.

3.2.2 08/08/2018:

Sr. Antonio Carlos de Oliveira, funcionário da Santa Casa de Birigui, responsável pelas
áreas administrativa, assistencial e operacional;

Sr. Antonio Mendes de Freitas, Presidente da organização social Cruzada Bandeirantes
São Camilo; e Alex Marques, advogado da entidade.

3.2.3 – 14/08/2018:

Sr. Fernando Proença de Gouvêa, Presidente do Fórum das Organizações Sociais de
Saúde.

3.2.4 15/08/2018:

Sr. Maurício Rodrigues, Presidente da organização social Vitale Saúde; acompanhado de
seu assessor e administrador hospitalar, o Sr. Diogo Alves Fernandes.

3.2.5 21/08/2018:

Sr. Fernando Vitor Torres Nogueira Franco, médico e ex diretor técnico da Vitale Saúde no
hospital Ouro Verde.

3.2.6 29/08/2018:

Sr. David Uip, diretor geral da Faculdade de Medicina do ABC;

Sr. Luciano Artioli Moreira, cirurgião dentista da entidade, representando a Dra. Glória
Regina Bejaran Dalbone, Presidente do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde;

3.2.7 04/09/2018:

Sr. Luiz Mario Pereira de Souza Gomes, Presidente da Fundação do ABC.

3.2.8 – 05/09/2018:

Dr. Geraldo Afonso Moreira Gomes, Vereador do município de Amparo.

3.3 – DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS

3.3.1 06/06/2018 – HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA – Rua Francisco de Moura, 251, Vila
Campo Grande, São Paulo SP;

3.3.2 03/07/2018 – CENTRAL DE REGULAÇÃO DE OFERTAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE –
CROSS – Rua Pedro Américo, 32, 12º andar, República, São Paulo SP;

3.3.3 09/08/2018 – HOSPITAL MUNICIPAL DAS CLÍNICAS DR. RADAMÉS NARDINI – Rua
Regente Feijó, 166, Vila Bocaina, Mauá – SP;

3.3.4 – 16/08/2018 – HOSPITAL MUNICIPAL DE URGÊNCIAS – HMU – Av. Tiradentes,
3391/3392, Jardim Bom Clima, Guarulhos – SP;

3.3.5 – 18/08/2018: HOSPITAL GERAL DE GUARULHOS – e HGG – Alameda dos Lírios, 300
Parque Cecap, Guarulhos – SP.

3.4 – MINUTA DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR

3.1.1 – 02/05/2018:

Dr. Renato Martins Costa, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São de Paulo,
acompanhado das Sras. Sonia Rocco, Diretora Técnica da Divisão do TCESP (1ª DF) e Ednéia
Marques, Diretora Técnica da Divisão do TCESP (10ª DF)

3.1.2 – 03/05/2018:

Dra. Eliana Radesca Alvares Pereira de Carvalho, Coordenadora da Coordenadoria de
Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo.

3.1.3 – 09/05/2018:

Sr. Mauri Bezerra dos Santos Filho, Representante do Conselho Estadual de Saúde na
Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão das Organizações Sociais de Saúde.

3.1.4 – 16/05/2018:

Dr. Haino Burmester, Coordenador de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da
Saúde e Coordenador da Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão com
Organizações Sociais.

3.1.5 – 23/05/2018:

Dr. Antonio Rugolo Junior, Secretário Adjunto na Secretaria da Saúde.

3.1.6 – 29/05/2018:

Dr. João José de Souza Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e Emprego.

3.1.7 – 05/06/2018:

Dr. Conselheiro João Antonio, Presidente do Tribunal de Contas do Município, que veio
acompanhado do Dr. Conselheiro Maurício Faria, responsável pela relatoria da saúde no
Tribunal de Contas do Município, e da técnica Sra. Lucy Mineiro.

Dr. Carmino Antonio de Souza, Presidente do Conselho de Secretários Municipais de
Saúde do Estado de São Paulo COSEMS/SP e Secretário da Saúde do Município de
Campinas.

3.1.8 – 07/06/2018:

Dr. Didier Roberto Torres Ribas, Superintendente do Serviço Social da Construção Civil do
Estado de São Paulo SECONCI SP e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de
Saúde CROSS no Estado de São Paulo, acompanhado do Dr. Pietro Sidotti, responsável
pelo Departamento Jurídico e de Compliance do SECONCI SP.

Dr. Haruo Ishikawa, Presidente do Serviço Social da Construção do Estado de São Paulo
SECONCI SP,

Dr. Michel Fukusato, sócio da empresa Sam Clínica Médica Sociedade Empresarial Ltda.

3.1.9 – 12/06/2018:

Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, Diretor Presidente da SPDM Associação Paulista
para o Desenvolvimento da Medicina, acompanhado do Dr. Anderson Viar Ferraresi,
advogado da instituição, e dos Senhores Nacime Salomão Mansur e Mário Silva Monteiro.

Dr. Antonio Mendes de Freitas, Presidente da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência
Médico Social

3.1.10 – 13/06/2018:

Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo,
acompanhado dos Promotores Dr. Garreta e Dr. Cosenzo

3.1.11 – 19/06/2018:

Irmã Rosane Ghedin, Diretora Presidente da Casa de Saúde Santa Marcelina,
acompanhada da Dra. Eliza Yukie Inakake, advogada.

Prof. Dr. Trajano Sardenberg Vice Diretor Presidente da FAMESP Fundação para o
Desenvolvimento Médico Hospitalar, acompanhado dos advogados Dr. José Augusto
Rodrigues Torres e Maurício Sergio Forti Passaroni, bem como da Dra. Débora Maciel
Cavalcante Rosa, assessora médica da FAMESP.

3.1.12 – 20/06/2018:

Dr. Valter Foleto Santin, Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério
Público do Estado de São Paulo.

Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, Ex Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo.

Sra. Renata Gomes dos Santos, Assessora Técnica de Gabinete da Secretaria de Saúde do
Estado de São Paulo.

3.1.13 – 26/06/2018:

Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, Diretor Geral da Fundação Faculdade de Medicina da USP
FFM, que estava acompanhado do Dr. José Otávio Auler, Diretor da FFM.

Representando Dr. Lavínio Nilton Camarin, Presidente do CREMESP Conselho Regional
de Medicina do Estado de São Paulo, que não pôde comparecer, vieram o Dr. Aizenaque
Grimaldi de Carvalho, Conselheiro Vice corregedor, a Dra. Myrian Ribeiro de Lima, Médica
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4.1.16 Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social

4.1.17 Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Assistência HCFMRPUSP FAEPA

4.1.18 Fundação do ABC

4.1.19 Fundação Faculdade de Medicina

4.1.20 – Fundação Faculdade Regional de Medicina de São José do Rio Preto

4.1.21 Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem FIDI

4.1.22 Fundação Luiz Decourt

4.1.23 Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar FAMESP

4.1.24 Fundação PIO XII

4.2.25 Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca

4.2.26 Hospital Assistencial Maria Cavalotti Neves de Potirendaba

4.1.27 Instituto Biosaude IB

4.1.28 Instituto de Responsabilidade Social Sírio Libanês

4.1.29 Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira de Carvalho

4.1.30 Instituto Nacional de Pesquisa e Gestão em Saúde INSAUDE

4.1.31 Instituto Paulista de Estudos e Pesquisas em Oftalmologia IPEPO

4.1.32 Instituto Sócrates Guanaes ISG

4.1.33 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Marília

4.1.34 Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo

4.1.35 Santa Casa de Andradina

4.1.36 Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba

4.1.37 Santa Casa de Misericórdia de Assis

4.1.38 Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis

4.1.39 Santa Casa de Misericórdia de Itapeva

4.1.40 Santa Casa de Misericórdia de Ituverava

4.1.41 Santa Casa de Misericórdia de Tupã
4.1.42 Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga

4.1.43 Santa Casa de Misericórdia e Maternidade Dracena

4.1.44 Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo SECONCI

4.1.45 Sociedade Assistencial Bandeirantes

5 – DOS AMES

Os AMEs são centros ambulatoriais de diagnóstico e orientação terapêutica de alta
resolutividade em especialidades médicas, com ênfase nas necessidades da rede básica.
Devem proporcionar atendimento de forma próxima e acessível ao cidadão, através da
prestação de um conjunto de serviços que garantam uma intervenção rápida e eficaz, a fim
de promover o diagnóstico precoce, orientar a terapêutica e ampliar a oferta de serviços
ambulatoriais especializados, atendendo à necessidade regional nos problemas de saúde
que não podem ser plenamente diagnosticados ou orientados na rede básica, pela sua
complexidade, mas que não precisam de internação hospitalar ou atendimento urgente. Os
atendimentos nos AMEs são referenciados e programados, em regime de consultas.

São direcionados para a oferta de serviços de consulta especializada, a indicação de
exames de apoio diagnóstico e orientação de tratamento, dentro de um contato único dos
doentes com o centro, sempre que possível. Prevê se, ainda, que possam resolver a maior
parte das consultas em um único deslocamento do doente, dentro dos processos clínicos
prioritários previamente definidos e incluídos em suas carteiras de serviços.

A carteira básica geral de serviços dos AMEs é composta de:

Serviços de consulta de atendimento especializado de suporte a rede básica de saúde;

Serviços de suporte diagnóstico para os pacientes atendidos, sempre coerentes com a
estrutura de oferta definida e com a incorporação de sistemas eletrônicos;

Serviço de diagnóstico por imagem;

Serviço de análises clínicas;

Serviço de métodos diagnósticos de especialidades (incluindo endoscopias e métodos
gráficos);

Serviço de documentação e atendimento ao usuário;

Data: 06/09/2018

Apresentada Minuta de Projeto de Lei Complementar, que tem o objetivo de alterar a Lei
Complementar nº 846, de 04/06/1998, que dispõe sobre a qualificação de entidades como
organizações sociais e dá outras providências.

3.5 –EVENTO ILP + CPI ORGANIZAÇÕES SOCIAIS ILP

Data: 06/09/2018

4 – DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE

O governo Federal, por meio da Lei nº 9.637/98, criou a possibilidade de qualificar uma
instituição do terceiro setor – privada sem fins lucrativos como Organização Social, de
modo a atuar em parceria formal com o Estado e colaborar na provisão de serviços
públicos previstos na Constituição Federal.

Em 1998, o Governo do Estado de São Paulo sancionou uma lei específica para a
qualificação de Organizações Sociais Lei nº 846/98 com atividades dirigidas à saúde e à
cultura. No caso das Organizações Sociais de Saúde (OSS), a lei estadual define, dentre
outras características, que a organização sem fins lucrativos necessita comprovar possuir
serviço próprio de saúde há mais de 5 (cinco) anos.

O crescimento vertiginoso dos custos de assistência à saúde tem gerado diversas propostas
de mudança na organização de equipamentos financiados com recursos públicos. A
parceria com OSS é uma alternativa concreta para obtenção de maior qualidade e
produtividade com menores custos, uma vez que auxiliam em prol da consolidação do
Sistema Único de Saúde, conforme previsto em sua lei orgânica Lei Federal nº 8080/1990.

No modelo de gestão em parceria com OSS, a Coordenadoria de Gestão e Contratos de
Serviços de Saúde (CGCSS) da Secretaria de Estado da Saúde é responsável pela
contratação, avaliação e controle de serviços de saúde. O projeto assistencial é elaborado
pelas áreas de planejamento dos Departamentos Regionais de Saúde ligados a
Coordenadoria de Regiões de Saúde da SES, que a partir das necessidades regionais em
saúde define as metas e o perfil assistencial para o contrato de gestão. Por meio de
indicadores de qualidade, produtividade e avaliação econômico financeira, a CGCSS
gerencia e monitora o cumprimento das metas e pactuações previamente definidas em
contrato. Assim, a responsabilidade direta pela administração da unidade é das
Organizações Sociais, mas o serviço de saúde continua sendo público bens, mobiliários e
equipamentos pertencem ao Estado cabendo a ele o papel de planejador, administrador e
fiscalizador das atividades.
Os resultados alcançados são supervisionados e avaliados por uma comissão específica,
integrada dentre outros, por representantes da Comissão de Saúde da Assembleia
Legislativa e representantes do Conselho Estadual de Saúde, que verifica o cumprimento
das metas estipuladas no contrato de gestão. Além disso, os hospitais sob gerenciamento
de OSS devem publicar anualmente as suas contas no Diário Oficial do Estado, para a
revisão do Tribunal de Contas do Estado, que deve aprovar a sua execução. A auditoria
hospitalar do SUS e a avaliação fiscal pela Secretaria da Fazenda completam o quadro de
avaliação e controle.

Os serviços de saúde gerenciados por OSS em São Paulo, por meio de contrato de gestão,
incluem Hospitais, Ambulatórios Médicos de Especialidade (AME), Centro de Referência do
Idoso (CRI), Unidades da Rede de Reabilitação Lucy Montoro, Centros Estaduais de Análises
Clínicas (CEAC), Serviços de Diagnóstico por Imagem (SEDI), Centro de Armazenamento e
Distribuição de Insumos de Saúde (CEADIS) e a operacionalização da Central de Regulação
de Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS).

4.1 – ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE QUALIFICADAS

4.1.1 Associação Beneficente Hospital Universitário ABHU

4.1.2 Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã

4.1.3 Associação Congregação de Santa Catarina

4.1.4 Associação da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Pacaembu

4.1.5 Associação da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos

4.1.6 Associação de Amparo ao Excepcional Ritinha Prates

4.1.7 Associação Fundo De Incentivo à Psicofarmacologia AFIP

4.1.8. Associação Hospitalar Beneficente do Brasil AHBB

4.1.9 Associação Hospitalar Thereza Perlatti de Jaú

4.1.10 Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus

4.1.11 Associação Mantenedora João Evangelista

4.1.12 Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina SPDM

4.1.13 Associação SORRI BAURU

4.1.14 Banco de Olhos de Sorocaba

4.1.15 Casa de Saúde Santa Marcelina
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5.1.47 AME SANTOS

5.1.48 AME SÃO JOÃO DA BOA VISTA

5.1.49 AME SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

5.1.50 AME SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

5.1.51 AME SOROCABA

5.1.52 AME TABOÃO DA SERRA

5.1.53 AME TUPA

5.1.54 AME VOTUPORANGA

5.1.55 AME ZONA LESTE

6 – DOS CONTRATOS DE GESTÃO

Em apertada síntese.

O Poder Público, durante a crise econômica se viu obrigado a encontrar meios para
reduzir os gastos públicos, sem, contudo, deixar a população à mercê dos serviços sociais
fundamentais que lhes são constitucionalmente assegurados, como saúde, educação e
assistência social.

Nesse sentido, com o objetivo de diminuir o gasto, e sem deixar de cumprir sua
obrigação constitucional de prestar diretamente serviços à população, o Poder Público, a
partir da reforma constitucional operada pela Emenda Constitucional n°19/98, e pela
regulamentação por intermédio de leis ordinárias, concebeu meios para transmitir suas
tarefas às entidades privadas sem fins lucrativos, denominadas genericamente de órgãos
do "terceiro setor", . Deste modo, legitimou se a delegação para referidas entidades, da
obrigação estatal de prestar serviços sociais, mediante o recebimento de uma série de
benefícios e incentivos por parte do Poder Público.

Uma das medidas utilizadas pelo Poder Público para proceder essa transferência é o
contrato de gestão, instituído pela Lei n°9.637/98, que visa a "instituir parceria entre o
poder público e uma organização não governamental qualificada pelo poder público, sob
certas condições, para prestar atividade de interesse público mediante variadas formas de
fomento pelo Estado", conforme ensina Maria Sylvia Zanella DI PIETRO.

Assim, contrato de gestão é aquele celebrado entre o Poder Público e as
organizações sociais, entidades privadas sem fins lucrativos cuja qualificação lhes é
atribuída por ato estatal, nos termos do disposto na supramencionada Lei.

6.1 – OS CONTRATOS DE GESTÃO: OSS AMES

6.1.1 – ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA

Ambulatório Médico de Especialidades Interlagos (AME Interlagos)

Ambulatório Médico de Especialidades Jardim dos Prados (AME Jd dos Prados)

6.1.2 ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Antônio Carlos Fontoura da Silva (AME
Presidente Prudente)

Ambulatório Médico de Especialidades Durval Mantovaninni (AME Atibaia)

Ambulatório Médico de Especialidades São José Rio Preto (AME São José do Rio Preto)

6.1.3 ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – SPDM

Ambulatório Médico de Especialidades de Maria Zélia (AME Maria Zélia)

Ambulatório Médico de Especialidades de Mogi das Cruzes (AME Mogi das Cruzes)

Ambulatório Médico de Especialidades de Psiquiatria Dra. Jandira Masur (AME Psiquiatria
Vila Maria)

Ambulatório Médico de Especialidades de Taboão da Serra (AME Taboão da Serra)

Ambulatório Médico de Especialidades Idoso Oeste (AME Idoso Oeste)

Ambulatório Médico de Especialidades Idoso Sudeste (AME Idoso Sudeste)

Ambulatório Médico de Especialidades São José dos Campos (AME São José dos Campos)

6.1.4 BANCO DE OLHOS DE SOROCABA

Ambulatório Médico de Especialidades Durval Mantovaninni (AME Atibaia)

Linhas de cuidado de alta resolutividade, definidas para cada especialidade e
contempladas segundo processos clínicos ou problemas de saúde mais relevantes/
prevalentes na região;

Cirurgia Ambulatorial, em regime de hospital dia ou não, com ou sem anestesia

5.1 – OS AMES DO ESTADO DE SÃO PAULO

5.1.1 AME AMÉRICO BRASILIENSE

5.1.2 AME ANDRADINA

5.1.3 AME ARAÇATUBA

5.1.4 AME ASSIS

5.1.5 AME ATIBAIA

5.1.6 AME BARRETOS CIRURGICO

5.1.7 AME BARRETOS CLÍNICO

5.1.8 AME BAURU

5.1.9 AME CARAGUATATUBA

5.1.10 AME CARAPICUÍBA

5.1.11 AME CASA BRANCA

5.1.12 AME CATANDUVA

5.1.13 AME DRACENA

5.1.14 AME FERNANDÓPOLIS

5.1.15 AME FRANCA

5.1.16 AME GERALDO BOURROUL

5.1.17 AME HELIÓPOLIS BARRADAS

5.1.18 AME IDOSO VILA MARIANA

5.1.19 AME IDOSO LAPA

5.1.20 AME INTERLAGOS
5.1.21 AME ITAPETININGA

5.1.22 AME ITAPEVA

5.1.23 AME ITAPEVI

5.1.24 AME ITU

5.1.25 AME ITUVERAVA

5.1.26 AME JALES

5.1.27 AME JARDIM DOS PRADOS

5.1.28 AME JUNDIAI

5.1.29 AME LIMEIRA

5.1.30 Ame LORENA

5.1.31 AME MARIA ZÉLIA

5.1.32 AME MAUÁ

5.1.33 AME MOGI DAS CRUZES

5.1.34 AME MOGI GUAÇU

5.1.35 AME OURINHOS

5.1.36 AME PARIQUERA AÇU

5.1.37 AME PIRACICABA

5.1.38 AME PRAIA GRANDE

5.1.39 AME PRESIDENTE PRUDENTE

5.1.40 AME PROMISSÃO

5.1.41 AME PSQUIATRIA VILA MARIA

5.1.42 AME RIO CLARO

5.1.43 AME SALTO

5.1.44 AME SANTA BARBARA D OESTE

5.1.45 AME SANTA FÉ DO SUL

5.1.46 AME SANTO ANDRE
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Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Oscar Gurjão Cotrim (AME Araçatuba)

6.1.17 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ARAÇATUBA

Ambulatório Médico de Especialidades de Promissão (AME Promissão)

Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Oscar Gurjão Cotrim (AME Araçatuba)

6.1.18 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS

Ambulatório Médico de Especialidades de Assis (AME Assis)

Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos (AME Ourinhos)

6.1.19 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis (AME Fernandópolis)

6.1.20 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITAPEVA

Ambulatório Médico de Especialidades Edison Oliveira Martho (AME Itapeva)

6.1.21 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ITUVERAVA

Ambulatório Médico de Especialidades Comendador Takayuki Maeda (AME Ituverava)

6.1.22 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

Ambulatório Médico de Especialidades Avelino Fernandes (AME Jales)

Ambulatório Médico de Especialidades Santa Fé do Sul (AME Santa Fé do Sul)

Ambulatório Médico de Especialidades Votuporanga (AME Votuporanga)

6.1.23 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DRACENA

Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Francisco de Assis Martucci (AME Dracena)

6.1.24 SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI

Ambulatório de Especialidades Dr. Geraldo de Paulo Bourroul (AME Geraldo Bourroul)

Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatatuba (AME Caraguatatuba)

Ambulatório Médico de Especialidades de Lorena (AME Lorena)

Ambulatório Médico de Especialidades de São Vicente (AME São Vicente)

Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Luiz Roberto Barradas Barata (AME Heliópolis)

Ambulatório Médico de Especialidades Sorocaba (AME Sorocaba)

6.1.25 SOCIEDADE ASSISTENCIAL BANDEIRANTES

Ambulatório Médico de Especialidades Caraguatatuba (AME Caraguatatuba)

7 DAS OSS E A EFICIENTE ATUAÇÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Em reunião realizada em 02 de maio de 2018, a presente CPI teve a honra de receber o
Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Renato Martins Costa, para
manifestar se sobre os aspectos pertinentes à matéria aqui tratada e, em especial, aos
mecanismos de controle técnico utilizados atualmente pelo Egrégio Tribunal.

Dispôs “in verbis” no nobre Presidente:

“Desde que se estabeleceu a possibilidade de contratações das mais variadas
naturezas inicialmente, a partir do puro e simples repasse de recursos
públicos por auxílios e subvenções, passando para convênios e chegando, por
final, aos contratos de gestão , cada vez mais a Administração Pública viu se
com a responsabilidade de definir se continuava, dentro da área da Saúde, a
diretamente exercer todas as funções e atribuições que competem ao Estado
dentro desse setor prioritário da vida nacional ou se, por incapacidade,
incompetência, facilidade de gestão ou por razões de quaisquer magnitudes,
seria mais interessante deferir a terceiros a execução dessas atividades.

O tribunal adota, em relação ao terceiro setor, uma linha de andamento
processual que consiste em dois momentos distintos. Um primeiro momento
é a verificação da higidez do chamamento da entidade. Vale dizer, é preciso

6.1.5 CASA DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Ambulatório Estadual de Especialidades Médicas da Zona Leste (AME Zona Leste)

6.1.6 CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL

Ambulatório Médico de Especialidades Carapicuíba (AME Carapicuiba)

Ambulatório Médico de Especialidades de Pariquera Açu (AME Pariquera Açu)

Ambulatório Médico de Especialidades Dona Maria Lopes (AME Jundiaí)

Ambulatório Médico de Especialidades Jardim dos Prados (AME Jd dos Prados)

Ambulatório Médico de Especialidades Olavo Silva Souza (AME Itu)

Ambulatório Médico de Especialidades Santos (AME Santos)

6.1.7 FUNDAÇÃO DO ABC

Ambulatório Médico de Especialidades de Praia Grande (AME Praia Grande)

Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Newton da Costa Brandão (AME Santo André)

Ambulatório Médico de Especialidades Mauá (AME Mauá)

6.1.8 FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva (AME Catanduva)

6.1.9 FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTOMÉDICO HOSPITALAR – FAMESP

Ambulatório Médico de Especialidades Bauru (AME Bauru)

Ambulatório Médico de Especialidades de Ourinhos (AME Ourinhos)

Ambulatório Médico de Especialidades Itapetininga (AME Itapetininga)

Ambulatório Médico de Especialidades Tupã (AME Tupã)

6.1.10 FUNDAÇÃO PIO XII

Ambulatório Médico de Especialidades de Cirurgia Ambulatorial Barretos (AME Cirúrgico
Barretos)

Ambulatório Médico de Especialidades Geral de Barretos (AME Geral Barretos)

6.1.11 FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FRANCA

Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Cirilo Barcelos (AME Franca)

Ambulatório Médico de Especialidades Taquaritinga (AME Taquaritinga)

6.1.12 INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SÍRIO LIBANÊS

Ambulatório Médico de Especialidades Interlagos (AME Interlagos)

6.1.13 Instituto Sócrates Guanaes – ISG

Ambulatório Médico de Especialidades São José dos Campos (AME São José dos Campos)

6.1.14 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA

Ambulatório Médico de Especialidades São Carlos (AME São Carlos)

6.1.15 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO PAULO

Ambulatório de Especialidades Dr. Geraldo de Paulo Bourroul (AME Geraldo Bourroul)

6.1.16 SANTA CASA DE ANDRADINA

Ambulatório Médico de Especialidades de Botucatu (AME Botucatu)

Ambulatório Médico de Especialidades de Fernandópolis (AME Fernandópolis)

Ambulatório Médico de Especialidades de Promissão (AME Promissão)

Ambulatório Médico de Especialidades Dr. Edmon Alexandre Salomão (AME Andradina)
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Contratação de empresas sem processo de seleção de fornecedores, contrariando o
regulamento de compras da entidade;

Idêntico procedimento com pessoal, caracterizando fuga da transparência que deve
nortear todo o processo seletivo;

Despesas impróprias referentes a serviços contratados, pela Organização Social, que não
faziam parte do objeto, caracterizando desvio de finalidade;

Gastos com Pessoal ultrapassando o limite estabelecido pela Secretaria de Saúde;

Pagamento de honorários advocatícios devido pela Organização Social;

Realização de pagamento com despesa denominada “Apoio Técnico Administrativo”,
tratando se de “taxa de administração”;

Profissionais de saúde em quantidade insuficiente para atender à demanda e às metas
pactuadas;

Quantidade insuficiente de profissionais da saúde, não cumprindo o previsto no plano de
trabalho;

Descumprimento de escalas de trabalho;

Médicos ausentes do plantão, com ponto assinado e em alguns casos assinado até o fim
do mês.

Analisaremos tais apontamentos oportunamente.

7.1 – DAS FISCALIZAÇÕES ORDENADAS NOS AMES

Pelo que podemos perceber pelos documentos encaminhados pelo Tribunal de Contas do
Estado, as Fiscalizações Ordenadas, já citadas anteriormente, são questionários aplicados,
em nossa área de sub relatoria – AMES por amostragem, visto que são entrevistadas de 9
a 20 pessoas, mas como se apresentam como um dos meios de fiscalização adotados pelo
Egrégio Tribunal, apontaremos o resultado.

O questionário se inicia com a apresentação da Organização de Saúde que gere a AME,
dados, e uma breve exposição do que é uma AME.

“Os Ambulatórios Médicos de Especialidades – AMEs são unidades de alta
resolutividade que oferecem consultas com especialistas, exames e, em
algumas unidades, pequenas cirurgias. A proposta dessas entidades é agilizar
o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, desafogando os hospitais gerais
que podem se dedicar ao atendimento de urgências e emergências e à

realização de cirurgias mais complexas. Com atendimento regionalizado, a
marcação de consultas nas AMEs é feita pelas Unidades Básicas de Saúde
municipais por meio de um sistema online, facilitando a escolha do melhor
dia e horário para o paciente. “

As perguntas elaboradas objetivas e abrangem todas as áreas de interesse para aferir a
qualidade de uma Unidade de Saúde, no nosso caso, AMEs, a saber:

Indicadores de atendimento à população;

Condições físicas (limpeza, conforto, sinalização);

Condições físicas (limpeza, conforto e sinalização);

Medicamentos (formas de acondicionamento, variedade e distribuição);

Verificação dos controles de presença dos médicos em cada Unidade; e

Enquete com a porcentagem de satisfação dos cidadãos que utilizaram ou utilizam esse
serviço.

Os dados consolidados são coletados utilizando um aplicativo para Tablet, e enviados pelos
Agentes de Fiscalização ao TCE SP. Informa que a responsável foi a 1ª Fiscalização
Ordenada, área da Saúde, determina 2016 como o ano da aplicação dos questionários e
encaminha fotos do local.

Antes de usarmos os dados em nosso trabalho fizemos uma amostragem com 20
relatórios. As perguntas elaboradas e respondidas pelos agentes fiscalizadores do Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo são objetivas e abrangem todas as áreas de interesse
para aferir se a qualidade de uma unidade hospitalar como o Ambulatório Médico
Hospitalar, a saber: indicadores de atendimento à população; condições físicas (limpeza,
conforto e sinalização); condições e utilização de equipamentos; medicamentos (formas de
acondicionamento, variedade e distribuição); verificação dos controles de presença dos
médicos em cada unidade; e uma enquete com a porcentagem de satisfação dos cidadãos
que utilizaram ou utilizam esse serviço.

Dos 20 questionários analisados, percebe se que os índices percentuais se assemelham
muito, e a quantidade de entrevistados parece escassa (entre 9 e 20 entrevistados para
cada unidade), o que gera dúvidas sobre os graus de abrangência e veracidade dos dados
obtidos.

Deve se destacar, entretanto, que os comentários realizados abaixo de cada questão, bem
como as fotos anexas aos questionários, desnudam a realidade de cada AME, pontuando
que determinadas unidades não possuem sanitários higienizados, não contam com
médicos especialistas para todas as especialidades clínicas ofertadas, possuem
equipamentos em estado de inutilidade, entre outros problemas, mas

que o Poder Público tenha critérios para escolher que organismo da
sociedade será chamado para assumir aquela determinada área da Saúde.”

Ao ser questionado se quando o Tribunal de Contas encontra alguma irregularidade a
Secretaria de Estado da Saúde – que tem um gestor desses contratos das Organizações
Sociais de Saúde – é notificada ou se o tribunal faz uma fiscalização no local, o Senhor
Presidente informou:

“Sim, o gestor é notificado. A Secretaria da Saúde é notificada, porque ela
integra o processo como responsável. Ele é o responsável. Na verdade,
eventuais sanções serão aplicadas à Secretaria da Saúde, através dos seus
dirigentes, por não ter fiscalizado como devia, caso se encontrem
irregularidades, bem como a entidade contratada, na hipótese de se
constatar qualquer tipo de desvio da sua atividade. Então, o gestor integra o
processo do tribunal, com todo direito de prestar as informações necessárias
à defesa dos seus atos. Em segundo lugar, quanto à fiscalização do tribunal:
ela pode se dar. Aqui eu disse a V. Exas. das fiscalizações ordenadas: elas não
são divulgadas e nascem a partir de levantamentos do tribunal. Então, nós
temos um setor que se chama Divisão AUDESP, que trabalha com dados
informatizados que conduzem a determinadas matrizes de risco. Então, há a
possibilidade, pelas incidências encontradas, de que naquele lugar tenha
mais problema do que nesse outro aqui. Então, nós vamos lá,
inopinadamente, para verificar aquele lugar. “

E continuou, ainda sobre a fiscalização, agora com relação a denúncias:

“Temos muita cautela em trabalhar com denúncias, porque as denúncias, na
grande maioria das vezes, são anônimas, o que não impediria que o tribunal
fosse verificar, mas elas vêm em muita quantidade, muitas vezes direcionada
com objetivos mais políticos e não com o objetivo de colaborar com a gestão
pública. Então, nós temos o cuidado de encaminhar para a fiscalização, para,
em situações ordinárias, checar aquela informação.”

E por fim, quando surge uma situação mais grave, se alia com o Ministério Público para
uma ação conjunta.

Em sua explanação, foi nos informado que o TCE SP atua, hoje, com duas diretorias de
fiscalização, especificamente voltadas para o Terceiro Setor, onde desponta como área
mais relevante, a área da Saúde.

A realização de “fiscalizações ordenadas”, que nada mais são que diligências realizadas, de
surpresa, por uma equipe de fiscalização do TCE no órgão, onde são feitos um retrato do
que encontra lá, dentro do organismo gerido pelo terceiro setor.

Na sequência são chamadas para uma breve exposição as Diretoras Técnicas de Divisão,
Sras. Sônia Rocco e Ednéia Marques, responsáveis pela fiscalização das Organizações
Sociais. Ambas são responsáveis pela fiscalização dos reajustes na sua forma jurídica e as
prestações de contas.

Na explanação técnica foram apontadas as principais ocorrências detectadas pela
Fiscalização do TCS SP:

Quarteirização de atividades fim da entidade gerenciada, agravada por subcontratações
pelas empresas contratadas;

Desequilíbrio econômico financeiro, revelados por déficit patrimonial, com índice de
liquidez corrente insignificante;

Contratação de empresa para prestar serviços de Assessoria de Imprensa com vistas à
propaganda e promoção institucional da Organização Social;

Contratação de empresas pertencentes a parentes de Dirigentes da Organização Social,
sem a realização de processo de seleção;

Contrato de prestação de serviços de gestão, qualificação, treinamento, supervisão de
equipe médico profissional combinado om plantões. Serviço atestado e pago pelo
concessor da verba pública, sendo que o único serviço prestado foi o relativo a plantões;

Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado, caracterizando desvio de
finalidade do recurso público;

Pagamento de ações trabalhistas referentes a período anterior à vigência do contrato de
gestão;

Não cumprimento de metas e ou grande variação entre índices e cumprimento de metas,
caracterizando falta de planejamento;

Aquisição de insumos a custos superiores aos praticados pelo Governo do Estado de São
Paulo;

Pagamento a Dirigentes e profissionais administrativos acima do teto estabelecido por
Lei;

Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão a que se referem, não sendo
possível identificar se aquelas notas se referiam a prestação de contas em questão;



terça-feira, 25 de setembro de 2018 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 128 (175) – Suplemento – 47

60% Bom

5% Regular

0% Ruim

7.2.6 AME Carapicuíba Administrada por CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

10 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

10% Ótimo

70% Bom

20% Regular

0% Ruim

7.2.7 AME Santos Administrada por CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

95% Ótimo

0% Bom

5% Regular

0% Ruim

7.2.8 AME Jundiaí Administrada por CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:
20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

50% Ótimo

45% Bom

5% Regular

0% Ruim

7.2.9 AME Itu Administrada por CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO SOCIAL

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

55% Ótimo

45% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.10 AME Zona Leste São Paulo Administrada por ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CASA
DE SAÚDE SANTA MARCELINA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

10 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

30% Ótimo

50% Bom

20% Regular

0% Ruim

7.2.11 AME Itapevi Administrada por ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO SANTA CATARINA

Desta forma, conclui se que os questionários elaborados pelo TCE são uma fonte de dados
confiável, vez que trazem indicadores qualitativos e quantitativos do funcionamento dos
Ambulatórios Médicos de Especialidade do Estado de São Paulo.

7.2 – DAS AVALIAÇÕES DOS AMES

Resolvemos transcrever somente os dados finais dos relatórios, vez que os mesmos serão
anexados aos autos em sua integra em algum momento.

No entanto, o grau de satisfação nos parece de suma importância para análise do serviço
que está sendo prestado pela Unidade de Saúde, pela Organização Social de Saúde e, o que
mais importa, se a população local está satisfeita com o serviço que está sendo prestado.

7.2.1 AME PRAIA GRANDE Administrada por FUNDAÇÃO DO ABC

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

18 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

55,5% Ótimo

44,5% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.2 AME Santo André Administrada por FUNDAÇÃO DO ABC

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

15 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

86,7% Ótimo

13,3% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.3 AME MAUÁ Administrada por FUNDAÇÃO DO ABC

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

50% Ótimo

50% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.4 AME Interlagos São Paulo Administrada por INSTITUTO DE RESPONSABILIDADE
SÍRIO LIBANÊS

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

9 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

33% Ótimo

56% Bom

11% Regular

0% Ruim

7.2.5 AME Jardim dos Prados São Paulo Administrada por CRUZADA BANDEIRANTE –
SÃO CAMILO ASSISTÊNCIA MÉDICO SOCIAL

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

35% Ótimo
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30% Ótimo

40% Bom

20% Regular

10% Ruim

7.2.17 AME Vila Maria São Paulo Administrada por SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA
PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

8 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

87,5% Ótimo

12,5% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.18 AME Taboão da Serra Administrada por SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

10 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

10% Ótimo

20% Bom

40% Regular

30% Ruim

7.2.19 AME Mogi das Cruzes Administrada por SPDM ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O
DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA
Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

55% Ótimo

45% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.20 AME São José dos Campos Administrada por SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA
PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

18 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

17% Ótimo

61% Bom

17% Regular

5% Ruim

7.2.21 AME Araçatuba Administrada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA
DE ANDRADINA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

35% Ótimo

55% Bom

10% Regular

0% Ruim

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

8 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

87,5% Ótimo

12,5% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.12 AME Bourroul São Paulo Administrada por SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI SP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

50% Ótimo

40% Bom

10% Regular

0% Ruim

7.2.13 AME Heliópolis São Paulo Administrada por SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – SECONCI SP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

60% Ótimo

35% Bom

5% Regular

0% Ruim

7.2.14 AME Caraguatatuba Administrada por SERVICO SOCIAL DA CONSTRUCAO CIVIL
DO ESTADO DE SAO PAULO SECONCI SP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

65% Ótimo

35% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.15 AME Sorocaba Administrada por SECONCI SERVIÇO SOCIAL DA CONSTRUÇÃO
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

60% Ótimo

40% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.16 AME Maria Zélia São Paulo Administrada por SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA
PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:
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20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

80% Ótimo

20% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.28 AME Barretos Geral Barretos Administrada por FUNDAÇÃO PIO XII

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

13 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

61,5% Ótimo

38,5% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.29 AME Bauru Administrada por FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO MÉDICO E
HOSPITALAR FAMESP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

70% Ótimo

20% Bom

10% Regular

0% Ruim

7.2.30 AME Itapetininga Administrada por FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR FAMESP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

50% Ótimo

35% Bom

10% Regular

5% Ruim

7.2.31 AME Catanduva Administrada por FUNDAÇÃO PADRE ALBINO

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

70% Ótimo

30% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.32 AME Casa Branca Administrada por CONDERG – CONSÓRCIO DE
DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

80% Ótimo

20% Bom

0% Regular

7.2.22 AME Promissão Administrada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE ANDRADINA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

50% Ótimo

50% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.23 AME Atibaia Administrada por ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA
PROVIDÊNCIA DE DEUS

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

70% Ótimo

20% Bom

5% Regular

5% Ruim

7.2.24 AME Presidente Prudente Administrada por ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE
ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

55% Ótimo
40% Bom

5% Regular

0% Ruim

7.2.25 AME São José do Rio Preto Administrada por ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO
DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

16 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

69% Ótimo

31% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.26 AME Assis Administrada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
ASSIS

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

55% Ótimo

15% Bom

15% Regular

15% Ruim

7.2.27 AME Ourinhos Administrada por FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
MÉDICO E HOSPITALAR

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:



50 – São Paulo, 128 (175) – Suplemento Diário Ofi cial Poder Legislativo terça-feira, 25 de setembro de 2018

Sentimento da satisfação no atendimento:

71,4% Ótimo

14,3% Bom

7,15% Regular

7,15% Ruim

7.2.39 AME Santa Fé do Sul Administrada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

80% Ótimo

20% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.40 AME Votuporanga Administrada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

55% Ótimo

45% Bom

0% Regular

0% Ruim

Como pode se ver, foram avaliadas 40 AMEs, de um total de 55, atualmente. Como os
questionários são de 2016, nem todos os contratos ainda se mantém, e alguns AMEs nem
haviam sido inauguradas, mas a intenção é avaliar o objetivo fim, a satisfação da população
com o serviço da AMEs na sua região, e isso podemos fazer com os questionários aplicados.

Sem pretensão de adentrar muito nos dados – afinal não somos especialistas em pesquisas
– pudemos perceber que, com relação às AMEs, o grau de satisfação é majoritariamente
avaliado de Bom a Ótimo pelos entrevistados.

Das quarenta AMEs analisadas, apenas seis contém o marcador RUIM, sendo que na
maioria de 5%, destoando, apenas, a AME TABOÃO DA SERRA, que apresenta uma
avaliação RUIM de 30%.

Mas a grande maioria mostra que é muito boa a avaliação dos AMEs. Não podemos
desconsiderar este fato e que, diante disto, a relação AMEs e OS’s também é satisfatória.

A população aprova o serviço prestado pelos AMEs em todo o Estado de São Paulo.

8 – DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Início anunciando que as AMEs no Estado de São Paulo são imprescindíveis para o avanço
do atendimento da população paulista na área da saúde. E ainda, que devemos abrir mais
dez AMEs, no mínimo, com a contratação de mais médicos, claro.

A respeito da contratação do terceiro setor para a área de saúde, lembramos que o
Constituinte Brasileiro já tinha autorizado a possibilidade da ação de empresas privadas na
“atividade saúde”, vide os hospitais e planos de saúde. A partir daí, a contratação de
Organizações Sociais de Saúde foi um caminho natural.

A necessidade do Poder Público buscar pelo terceiro setor para ajudar na solução de
problemas e causas sociais, visando suprir necessidades da população que o governo e
empresas privadas não conseguem satisfazer, não pode ser ignorada, nem deve, mas pode
ser aprimorada.

Não podemos esquecer que a relação Poder Público – Organizações Sociais de Saúde está
no Brasil inteiro e tem apresentado ótimos resultados.

O que devemos ter em mente é a não polarização: o que é público é bom e o que é privado
é ruim. Existe tudo de todos os lados. O que se deve buscar é o melhor para a saúde
pública.

0% Ruim

7.2.33 AME Limeira Administrada por FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

85% Ótimo

10% Bom

5% Regular

0% Ruim

7.2.34 AME Mogi Guaçu Administrada por FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA
UNICAMP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

20 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

65% Ótimo

35% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.35 AME Piracicaba Administrada por FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA
UNICAMP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

9 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

89% Ótimo
11% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.36 AME Rio Claro Administrada por FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA UNICAMP

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

15 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

60% Ótimo

40% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.37 AME Fernandópolis Administrada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE
MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

15 entrevistados

Sentimento da satisfação no atendimento:

73% Ótimo

27% Bom

0% Regular

0% Ruim

7.2.38 AME Jales Administrada por IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
VOTUPORANGA

Total de entrevistas realizadas nesta unidade de saúde:

14 entrevistados
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Anexo IV Sub relatório dos Contratos com Organizações
Sociais de Saúde que atuam junto ao município de São
Paulo / Relator: Deputado Carlos Neder

CPI DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DE SAÚDE 
SUB-RELATÓRIO DA CAPITAL 

Sub-relator: Deputado Carlos Neder 

No Município de São Paulo há legislação própria para qualificar entidades 
privadas e regular os contratos de gestão com Organizações Sociais de Saúde. 
Trata-se da Lei n.º 14.132, de 24 de janeiro de 2006, que não foi objeto de 
análise por parte dessa CPI.

Razão pela qual sugere-se, ao final, que a Câmara Municipal de São Paulo avalie 
a conveniência e a oportunidade de promover estudos acerca desse marco legal, 
dos contratos de gestão firmados com a municipalidade, podendo contar, para 
tanto, com a colaboração do Parlamento Estadual. 

Os eventos mais importantes desenvolvidos pela CPI e que guardam relação com 
o Município de São Paulo foram: 

1. Oitiva do Sr. João José de Souza Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e 
Emprego, Zona Sul, Capital, nos termos do Requerimento n.º 20/2018.

DESTAQUES

Importante verificar as consequências da aplicação da lei da reforma trabalhista e 
do novo entendimento sobre a possibilidade de haver terceirização de atividades-
fim no tipo de relações contratuais mantidas pelo Poder Público com as OSS e 
entre essas e pessoas físicas ou jurídicas por elas contratadas; 

Necessário verificar se há respeito aos direitos trabalhistas, eventuais 
discrepâncias salariais, previdenciárias e sociais entre trabalhadores contratados 
por diferentes Organizações Socais de Saúde e entre esses e os demais 
trabalhadores do SUS (Administração Direta e Indireta); 

Respeitar o direito de sindicalização dos trabalhadores das OSS. 

2. Oitivas do presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, 
Conselheiro João Antônio da Silva Filho, e do Conselheiro Maurício Faria,
relator do tema saúde do TCM, conforme Requerimento n.º 08/2018.
DESTAQUES

A exemplo do que se observou no documento do Tribunal de Contas do Estado, 
importante verificar à partir da contribuição do TCM/SP a razão da concentração 
de competências e de recursos financeiros em determinadas OSS nos contratos 
de gestão firmados pelo Município de São Paulo, bem como os critérios de 
seleção utilizados e o controle interno e externo exercido pelo Poder Público, 
gestores e órgãos colegiados do SUS, Ministérios Públicos, Parlamento Municipal 
e Tribunais de Contas; 
Rever os termos de contratos firmados quanto ao seu escopo, detalhamento de 
metas, uso de recursos públicos em custeio, pessoal e investimentos. Para tanto, 
é preciso dar transparência a eles e promover debate com todos os setores 
interessados, que permita análise de custo-benefício da opção de gestão feita pelo 
Poder Público, promover mudança na forma de inclusão e revisão de dados no 
sistema de informações utilizados e o controle efetivo do uso de recursos públicos 
em ações e serviços de saúde, para que estejam em sintonia com o planejamento 
do SUS. 

3. Oitiva da Irmã Rosane Ghedin, Diretora Presidente da Casa de Saúde Santa 
Marcelina, conforme Requerimento n.º 65/2018.

DESTAQUES

Verificar se há remuneração de dirigentes da OSS e de gestores de unidades sob 
sua responsabilidade. Possível desrespeito ao teto salarial definido em âmbito 
estadual ou municipal; 

Analisar contratação de consultorias, mesmo contando com profissionais para o 
mesmo fim, em geral com valores acima dos praticados no mercado e sem 
critérios objetivos e transparentes de escolha. Possível desvio de finalidade no uso 
de recursos públicos, em desacordo com os termos de contratos de gestão, para 
autopromoção ou atender a finalidades da própria OSS, incorporando-os ao 
patrimônio da instituição privada; 

Denúncias de dificuldades na relação com trabalhadores contratados pela OSS, 
que se queixam de assédio moral, ausência de transparência quanto ao uso dos 
recursos públicos e de diálogo com os trabalhadores e suas entidades 
representativas. Exemplo: reclamações dos agentes comunitários de saúde; 

Reclamações de representantes de trabalhadores que atuam em unidades sob 
gestão de OSS contratadas pelo Município de São Paulo, a exemplo de 
representante do Sindicomunitário e de outros sindicatos. 

4. Oitiva do Dr. Carmino Antônio de Souza, Presidente do Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP, nos 
termos do Requerimento n.º 11/2018.

DESTAQUES

O Tribunal de Contas do Estado apontou algumas irregularidades referentes aos contratos
de gestão de saúde que, ao compará los com os documentos encaminhados à ALESP e às
oitivas prestadas não podemos negar existir, muito embora alguns sejam recorrentes, são
perfeitamente sanáveis.

Necessário concordar, que o gerenciamento dos contratos de gesto, pelo Poder Público,
pode não estar sendo o mais eficaz, mas será, desde que atendidas as sugestões que serão
apresentadas pela CPIOS’s.

Durante o Evento ILP + CPI – Organizações Sociais de Saúde muito se falou sobre a
necessidade Administração Pública aperfeiçoar o processo dos modelos de contratação das
OS’s, mas tendo o cuidado em definir mais detalhadamente o que se pretende.

O planejamento adequado pelo Administrador Público, com um estudo aprofundado sobre
o que realmente é necessário para a criação da unidade de saúde, no nosso caso, das
AMEs, numa região, é e sempre será mais eficaz .

Entendemos que o contrato de gestão não é um instrumento burocrático, é ele o meio que
regulamenta a relação pactuada, assim, deve conter tudo o que a Administração Pública
precisa e quer, quais são as penalidades para se não houver cumprimento, que as sanções
sejam duras, nele devem estar explicitas quais são as consequências efetivas, eventuais e
que por ventura possam vir a existir, se acontecer uma rescisão.

Neste ponto sugerimos melhorar o modelo utilizado para os contratos de gestão. Por
exemplo, não há previsão nos contratos firmados atualmente, como uma Organização
Social de Saúde, ao substituir outra, que teve seu contrato rescindido com uma AME, vai
lidar com o passivo dos encargos trabalhistas. E deveria, afinal, 68% das reclamações dos
Médicos com as Organizações Sociais de Saúde é o calote com os salários que deverão ser
reclamados em juízo. Se estiver no contrato, não há dúvidas, não há reclamações, não há
ações trabalhistas.

No entanto, acreditamos que não devemos generalizar os modelos de contratos realizados
para as AMEs. Há contratos muito bons mas, infelizmente, pudemos notar um certo
critério político para os firmados pelas Prefeituras municipais, em relação aos firmados
pela Secretaria de Estado da Saúde.

Assim, acreditamos que o modelo de contrato deve ser aperfeiçoado em sua configuração
por: Indicador de Qualidade, Avaliação de Resultados, Sanções, Previsões.

Aumentar o controle dos contratos nos parece uma boa solução. Não é com o aumento do
processo de controle dos contratos que se obterá melhores resultados.

No que diz respeito aos salários dos Administradores e médicos, se ultrapassam as
previsões legais, tem que fiscalizar. O Agente público tem que receber mensalmente os
valores percebidos por estes funcionários.

A transparência dos contratos firmados pela Administração Pública é exigência legal,
inclusive dos contratos de gestão. Exigir que sejam publicados todos os itens tratados por
esta exigência não fere, a nosso ver, qualquer outro preceito legal. Se publicar salários de
CLT é ilegal? Não vemos tal ilegalidade.

De fato, o que se constata é a necessidade premente de fiscalizar adequadamente as
eventuais irregularidades em que os médicos possam ter incorrido, tal como a denúncia de
que haveria médicos contratados pelo Estado no regime estatutário que estariam se
associando em cooperativas, firmando contratos com Organizações Sociais de Saúde para a
prestação de serviços médicos.

Tal situação, que em nosso ponto de vista caracteriza evidente ilegalidade, expondo os
responsáveis às sanções administrativas e penais cabíveis. E, por certo, demandam a mais
rigorosa fiscalização, tanto por parte da Organização Social de Saúde quanto do Ente
Público.

Por fim, para que um contrato de gestão aconteça dentro do objetivo fim de sua
pactuação, atender a população em seu direito à saúde precisamos de planejamento,
qualificação de Organizações Sociais de Saúde com critérios objetivos, monitoramento e
avaliação por uma equipe qualificada e transparência.

É o nosso relatório.

Sala das Comissões

DEPUTADO MARCO VINHOLI

Sub relator
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e) Obter informações sobre a atuação do IABAS, de outras OSS e de ex-dirigentes 
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo no estado do no Rio de Janeiro 
(TCE/RJ, TCM/RJ e MPE/RJ). 
f) Viabilidade de atuação conjunta com o TCU, TCE e respectivos Parlamentos; 
g) Acompanhar a aplicação do Acórdão n.º 3239/2013 TCU (TC 018.739/2012-1), 
referente, entre outros órgãos, à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e à 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo; 
h) Apresentar sugestões para aprimorarmos a legislação municipal e estadual, 
bem como o controle da atuação das OSS em São Paulo. 

9. Reuniões na sede do Ministério Público Estadual, com o Promotor Dr. 
Arthur Pinto e assessoria para obtenção de informações acerca de 
procedimentos relacionados aos contratos de gestão firmados com a Secretaria 
Municipal de Saúde. Importante ressaltar que não foi realizada a oitiva aprovada 
conforme requerimento de minha autoria para esse fim (Requerimento n.º 
06/2018).

DESTAQUES

a) Procedimentos abertos pelo MPE/SP e principais achados em relação às OSS 
que mantêm contratos de gestão com o Município de São Paulo; 
b) Atuação da Promotoria de Justiça – área de saúde; 
c) Atuação da Promotoria do Patrimônio Público; 
d) Atuação da Curadoria das Fundações (Privadas); 
e) Viabilidade de atuação conjunta dessas Promotorias, internamente ao MPE, e 
em sua relação com o MPF e os Parlamentos; 
f) Apresentar sugestões para aprimorarmos a legislação municipal e estadual, bem 
como o controle da atuação das OSS em São Paulo. 

10. Diligências efetuadas em unidades situadas no território do Município de 
São Paulo, o que inclui o Hospital Estadual de Pedreira e a sede da Central de 
Regulação de Serviços de Saúde (CROSS). 

VER RELATÓRIOS RESPECTIVOS

11. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES - Necessidade de análise minuciosa das 
informações obtidas por meio da Recomendação nº 19, do TCE/SP, e da 
aprovação do Requerimento n° 71/2018, que permitiu obter autorização judicial 
para ter acesso aos dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de 
cada uma das Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou 
convênio com entes públicos, incluindo verbas originárias de cargo público (se 
cedido ou aposentado), verbas remuneratórias e indenizatórias percebidas a 
qualquer título e sob diferentes modalidades de contrato, a partir de 15 de março 
de 2015. 

12. HOSPITAL SOROCABANA 
Acordo entre os membros da CPI levou à retirada do Requerimento n° 
102/2018, por meio do qual se propunha o envio de ofício ao Excelentíssimo 

Governador do Estado, Sr. Márcio França, com a proposta de que encaminhe 
projeto de lei à Assembleia Legislativa determinando a cessão definitiva do imóvel 
do Hospital Sorocabana à Prefeitura de São Paulo, de modo a garantir a 
permanência do Hospital Sorocabana como hospital geral do SUS na região oeste 
de São Paulo, servindo também aos municípios vizinhos (referido imóvel encontra-
se hoje vinculado ao Governo do Estado e cedido mediante permissão de uso pelo 
prazo de 20 anos ao Município de São Paulo). 

DESTAQUE

Em decorrência, acordou-se em reunião da CPI que a proposta constará do 
seu relatório final e de Indicação a ser enviada ao Governador com o mesmo 
teor.

13. GASTOS CRESCENTES COM AS OSS E A LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL

DESTAQUE

Acompanhar a evolução desses gastos em âmbito estadual e municipal, 
discriminando-os por OSS (investimentos, custeio e pessoal) e, dada a 
importância dos gastos efetuados com pessoal, avaliar seu impacto no 
futuro desse modelo de gestão em São Paulo. 

14. REVISÃO DO MARCO LEGAL DAS OSS EM ÂMBITO ESTADUAL E 
MUNICIPAL

DESTAQUES

CONSULTA PÚBLICA PARA ANÁLISE DAS SUGESTÕES RECEBIDAS PELA 
CPI E OUTRAS QUE VISEM APRIMORAR PROPOSTA DE PROJETO DE LEI 
QUE CUMPRA ESSA FINALIDADE. 

QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO AVALIE A CONVENIÊNCIA E A 
OPORTUNIDADE DE PROMOVER ESTUDOS ACERCA DO MARCO LEGAL 
EXISTENTE NO MUNICÍPIO E DOS CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS 
COM A MUNICIPALIDADE, PODENDO CONTAR, PARA TANTO, COM A 
COLABORAÇÃO DO PARLAMENTO ESTADUAL. 

CARLOS NEDER 
DEPUTADO ESTADUAL – PT 

Responsável pela sub-relatoria para os contratos com OSS que atuam no 
Município de São Paulo 

Relato do ocorrido no Município de Campinas, envolvendo a gestão privada do 
Hospital Ouro Verde por meio de OSS, o que levou o secretário a optar por 
modalidades de gestão pública da rede municipal de saúde; 

Reconhecimento de que o COSEMS/SP, órgão de representação dos Secretários 
Municipais de Saúde, não dispõe de informações sobre quantos e quais 
municípios contam com leis próprias para promover a gestão de suas redes por 
intermédio de OSS ou se o fazem utilizando a legislação federal ou estadual; 

Tema da gestão privada por meio das OSS e sua crescente utilização para 
contratação de pessoal não tem sido objeto de pautas de discussão da entidade 
ou na relação que mantém com as Secretarias de Saúde e os órgãos colegiados 
do SUS. 

5. Oitiva do Dr. Wilson Pollara, ex-Secretário Municipal de Saúde de São 
Paulo conforme Requerimento n.º 51/2018;

DESTAQUES

Informou que no Município de São Paulo praticava-se taxa de administração 
oscilando entre 3 (três) e 15 (quinze) por cento do valor dos contratos de gestão. 
Na condição de Secretário, promoveu acordo informal com as OSS para que esse 
valor ficasse em 5 (cinco) por cento. 

Houve ingerência de natureza política na mudança de cargos de direção da 
Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, inclusive no processo de sua 
substituição.

Questionou, sob o ponto de vista ético, a validade de se preencherem cargos 
estratégicos do SUS com pessoas egressas das OSS, a exemplo do ocorrido na 
Secretaria-adjunta da Secretaria de Estado da Saúde. 

6. Oitiva do Dr. Fernando Proença de Gouvêa, Presidente do Fórum das 
Organizações Sociais de Saúde e do CEJAM, nos termos do Requerimento n° 
86/2018.
DESTAQUES

Minimizou a importância dos fatos ocorridos no Rio de Janeiro – fartamente 
explorados na imprensa - envolvendo dirigentes da OSS CEJAM, caracterizando-
os como um mal-entendido; 
Negou que o CEJAM tenha indicado pessoas para comporem o quadro de 
assessoria de gabinetes de Secretários de Saúde; 

Reconheceu que o Fórum das OSS realizou debate com os candidatos ao cargo 
de prefeito de São Paulo nas eleições de 2016. Informou que resolveram não 
fazer o mesmo com as candidaturas ao Governo do Estado em 2018, mas que 
abririam a possibilidade de apresentação de candidaturas individuais (majoritárias 

e proporcionais) no Fórum. Questionado sobre essa prática, enviou ofício 
posteriormente à CPI para deixar mais claro seu entendimento; 

Defendeu o modelo de gestão privada por meio de OSS no que diz respeito à 
flexibilidade de gastos, sua não-subordinação aos limites impostos em gastos com 
pessoal pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e os procedimentos de 
compras efetuados mediante o uso de regulamentos próprios; 

Não há informações e análise comparativa de remuneração de trabalhadores, 
gestores de unidades e custo-benefício das ações e serviços de saúde. No 
entender do presidente do Fórum das OSS o importante é que as metas sejam 
alcançadas e que a população se mostre satisfeita. 

7. Oitiva do Dr. Luciano Artioli Moreira, vice-presidente do Instituto de 
Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS, conforme Requerimento n° 
90/2018.
DESTAQUES

Preocupou-se em esclarecer os dois momentos em que o IABAS manteve 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e mostrar que o procedimento de 
escolha foi lícito e sem direcionamento. 

Quanto à prisão de ex-presidente do IABAS no Rio de Janeiro enfatizou que isso 
ocorreu devido a fatos não relacionados à OSS e fora do período em que o preso 
esteve à frente da mesma. 

Há, no entanto, processo de inspeção no TCM/RJ, sob número 040/000542/2014, 
contendo questionamentos que devem ensejar análise do TCM/SP da atuação 
dessa OSS no Município de São Paulo.

8. Reuniões na sede do TCM/SP, separadamente com cada um dos dois 
conselheiros ouvidos pela CPI, objetivaram obter subsídios adicionais 
relacionados aos contratos de gestão firmados com a Secretaria Municipal de 
Saúde.

DESTAQUES

a) Principais responsabilidades assumidas pelas OSS no Município e valores 
envolvidos;
b) Participação de cada uma das OSS no orçamento municipal e qualidade do 
controle interno e externo sobre sua atuação; 
c) Principais problemas identificados pelo TCM/SP e a Câmara Municipal de São 
Paulo;
d) Procedimentos abertos pelo TCM/SP e principais achados em relação às OSS 
que mantêm contratos de gestão com o Município de São Paulo; 
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 Fundação ABC 
 

 Instituto Gerir 
 

 Instituto Social Hospital Oswaldo Cruz 
 

 Iabas 
 

 Instituto Alpha Medicina 
 

 Cruzada Bandeirantes São Camilo 
 

 Instituto Sócrates Guanaes (ISG) 
 

 Famesp 
 

 ABBC 
 

 GAMP 
 

 
IV -  PROBLEMAS ENCONTRADOS 
 
 

 Contratação de empresas pertencentes a parentes de Dirigentes da Organização 
Social, sem realização de processo de seleção; 
 

 Pagamento a Dirigentes e profissionais administrativos acima do teto estabelecido por 
lei; 

 
 Pagamento da despesa denominada “Apoio Técnico Administrativo”, tratando-se de 

taxa de administração – que é inconstitucional; 
 

 Pagamento de honorários advocatícios devido pela Organização Social e outros 
contratos não previstos no planejamento ensejando desvio de finalidade; 

 
 Aquisição de insumos a custo superiores aos praticados pelo Governo do Estado, 

demonstrando o superfaturamento; 
 

 Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão a que se refere, não sendo 
possível identificar a contraprestação do produto ou serviço. 
 

 Pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado (desvio de finalidade); 
 

 Contrato de prestação de serviço de gestão, qualificação, treinamento, supervisão de 
equipe médico profissional, combinado com plantões, devidamente pagos com dinheiro 

público, sem a devida contraprestação da mão de obra e gestão; 
 

 Quarteirização de atividade-fim da entidade gerenciada; 
 

 Pagamento de ações trabalhistas referente a período anterior à vigência do contrato de 
gestão; 

 
 Não cumprimento de metas convencionadas no contrato por falta de planejamento; 

 
 
V- Medidas Adotadas 
 

 Oitiva do Representante do MP Público; 
 

 Oitiva dos Auditores Fiscais do Trabalho; 
 

 Encaminhamento de Ofícios para o Tribunal de Contas; 
 

 Alteração da Lei Complementar 846, de 04/06/1998  
 
 
VI - Agradecimentos 
 
 
 
ANEXOS 
 
Com intuito de economizar despesas com impressão de papéis, os documentos integrantes 
deste relatório, se encontram disponíveis no site da Assembleia Legislativa do Estado de São 
Paulo (www.al.sp.gov.br), na seção referente a “Comissão de CPI das OS”. 
 
 

I- Introdução: 
 
 
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito foi devidamente constituída pelo Ato n˚ 17,  de 
2018, do Presidente da Assembleia do Estado de São Paulo, e teve como origem o 
Requerimento n˚ 2928/2017, proposta pelo nobre deputado Edmir Chedid, com o propósito de 
apurar as denuncias do contratos celebrados com as Organizações Sociais da Saúde – OSS, 
pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo.  
 

Diz o autor e demais signatários do Requerimento 2928/2017, em sua justificativa, de dar 
transparência aos contratos de gestão firmados entres as OSS e as Prefeituras e o Governo do 
Estado. 

Anexo V Sub relatório dos Contratos com Organizações
Sociais de Saúde que atuam junto aos demais municípios do
Estado / Relator: Deputado Wellington Moura

 
 

SUB-RELATÓRIO 
DEPUTADO WELINGTON MOURA 

 
 
 
 
 

 
A COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO CONSTITUÍDA COM A FINALIDADE 

DE “APURAR DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NOS CONTRATOS 
CELEBRADOS COM ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE – OSS’, PELAS 

PREFEITURAS E PELO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO”. 
 
 
 
 
 
 

Presidente Deputado Edmir Chedid 
Vice-Presidente Welington Moura 

MEMBROS DA CPI 

 
 

PRESIDENTE 
Edmir Chedid  DEM 

VICE-PRESIDENTE 
Wellington Moura  PRB 

EFETIVOS (Total de Vagas = 9 ) 
Cássio Navarro  PSDB 
Marco Vinholi  PSDB 
Carlos Neder  PT 
Edmir Chedid  DEM 
Barros Munhoz  PSB 
Jorge Caruso  MDB 
Wellington Moura  PRB 
Cezinha de Madureira  PSD 
Roberto Morais  PPS 

SUPLENTES (Total de Vagas = 9 ) 
Carlão Pignatari  PSDB 
Hélio Nishimoto  PSDB 
José Américo  PT 
Rogério Nogueira  DEM 
Caio França  PSB 
Itamar Borges  MDB 
Milton Vieira  PRB 
Coronel Camilo  PSD 
Davi Zaia  PPS 

SUMÁRIO: 
 

I- Introdução 
II- Reuniões, depoimentos, declarações, informações e declarações  recebidas 

pela CPI: transcrição das Atas 
 
Depoimentos: 
 

 Dra Eliana Radesco 
 Mauri Bezerra dos Santos Filho 
 Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira 
 Dr. Haino Burmester 
 Dr. Antônio Rugulo Júnior 
 Dr. Didier Roberto Torres Ribas 
 Dr. Haruo Ishikawa 
 Dr. Michel Fukusato 
 Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira 
 Dr. Antônio Mendes de Freitas 
 Dra. Rosane Ghedin 
 Dr. Trajano Sardenberg 
 Renata Gomes dos Santos 
 Dr. Eduardo Ribeiro Adriano 
 Dr. Flávio Fava de Moraes 
 Dr. Lavínio Nilton Camarim 
 Dr. Wilson Modesto Pollara 
 Dr. Fernando Proença de Gouveia 
 Márcio Cidade Gomes 
 Dr. Davi Uipe 
 Glória Regina Bejalaro  Dalbone 
 Dr. Renato Martins Costa – Presidente Tribunal de Contas 
 Dr. Valter Foleto Santim – Promotor Justiça do Patrimônio Público 
 Dr. Gianpaolo Poggio Smanio – Procurador Geral de Justiça SP 

 
 

III - DOS CASOS CONCRETOS EXAMINADOS PELA CPI 
 
 

 Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina – SPDM 
 
Senconci 
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 Reunião do dia 10/04/2018 - eleição do Vice-Presidente 

 
Ao dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, no Plenário 
Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial 
de Eleição de Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 
2018, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a 
finalidade de "apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações 
Sociais da Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", 
convocada pelo Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, nos termos regimentais, com a 
finalidade de realizar a eleição do Vice-Presidente da CPI. Presentes os Senhores Deputados 
Carlão Pignatari, Marco Vinholi, Carlos Neder, Edmir Chedid, Wellington Moura, Cezinha de 
Madureira e Roberto Morais (membros efetivos). Presente também, acompanhando os 
trabalhos da CPI, o Senhor Deputado José Américo. Ausente o Senhor Deputado Caio França. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, deu início à 
reunião, e indagou aos presentes se havia indicação para o cargo de Vice-Presidente da CPI. 
Pela ordem, o Senhor Deputado Cezinha de Madureira indicou o nome do Deputado Wellington 
Moura para o cargo. Não havendo outras indicações, o Deputado Edmir Chedid colocou em 
votação o nome do Deputado Wellington Moura, que, a votos, foi eleito por unanimidade. Em 
seguida, o Senhor Presidente indicou o Deputado Carlão Pignatari relator dos trabalhos da CPI, 
e mencionou a intenção de haver sub-relatorias para melhor organização dos trabalhos, 
proposta que contou com a concordância dos Senhores Deputados. Com a palavra, o Senhor 
Deputado Wellington Moura agradeceu a indicação de seu nome como vice-presidente da CPI. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a reunião, que eu Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, secretariei, e da qual 
lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi dada por aprovada e segue assinada pelo 
Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a 
correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída, integrará para todos os fins esta 
ata. Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em dez de abril de 
dois mil e dezoito.  

 

 Reunião do dia 10/04/2018 - eleição do Vice-Presidente 
 

Ao dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, no Plenário 
Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião Especial 
de Eleição de Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 
2018, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a 
finalidade de "apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações 
Sociais da Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", 
convocada pelo Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, nos termos regimentais, com a 
finalidade de realizar a eleição do Vice-Presidente da CPI. Presentes os Senhores Deputados 
Carlão Pignatari, Marco Vinholi, Carlos Neder, Edmir Chedid, Wellington Moura, Cezinha de 
Madureira e Roberto Morais (membros efetivos). Presente também, acompanhando os 

trabalhos da CPI, o Senhor Deputado José Américo. Ausente o Senhor Deputado Caio França. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, deu início à 
reunião, e indagou aos presentes se havia indicação para o cargo de Vice-Presidente da CPI. 
Pela ordem, o Senhor Deputado Cezinha de Madureira indicou o nome do Deputado Wellington 
Moura para o cargo. Não havendo outras indicações, o Deputado Edmir Chedid colocou em 
votação o nome do Deputado Wellington Moura, que, a votos, foi eleito por unanimidade. Em 
seguida, o Senhor Presidente indicou o Deputado Carlão Pignatari relator dos trabalhos da CPI, 
e mencionou a intenção de haver sub-relatorias para melhor organização dos trabalhos, 
proposta que contou com a concordância dos Senhores Deputados. Com a palavra, o Senhor 
Deputado Wellington Moura agradeceu a indicação de seu nome como vice-presidente da CPI. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a reunião, que eu Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, secretariei, e da qual 
lavrei a presente ata que, lida e achada conforme, foi dada por aprovada e segue assinada pelo 
Senhor Presidente e por mim. Os trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a 
correspondente transcrição taquigráfica, tão logo concluída, integrará para todos os fins esta 
ata. Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em dez de abril de 
dois mil e dezoito. 

 

 Reunião do dia 26/04/2018 - apreciar requerimentos constantes da pauta 

 
Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no 
Plenário D. Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Segunda 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente 
da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar 
denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - 
OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Marco Vinholi, 
Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura e Cezinha de Madureira 
(membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Jorge Caruso e Roberto Morais. 
Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da 
leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Inicialmente, o Senhor Presidente informou que, 
com a substituição do Deputado Carlão Pignatari, que passou da condição de membro efetivo 
para substituto na CPI, a relatoria dos trabalhos ficaria sob a responsabilidade do Deputado 
Cassio Navarro. Em seguida, passou-se à apreciação da Ordem do Dia: Item 1 - Requerimento 
nº 1/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer o envio de convite ao Excelentíssimo 
Senhor Conselheiro Renato Martins da Costa, Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, para que compareça à CPI com o objetivo de explanar e prestar 
esclarecimentos sobre legislação, instruções, posicionamentos e outros aspectos relacionados 
às análises das licitações e execução das contratações promovidas pelas administrações 
públicas municipais e estadual para gestão de equipamentos e serviços de saúde por 
organizações sociais. Aprovado o requerimento. Item 2 - Requerimento nº 2/2018 do Deputado 
Edmir Chedid. Com a palavra, o Deputado Barros Munhoz sugeriu que o termo "convocação" 
fosse substituído por "convite"; a proposta contou com a concordância do autor do 
requerimento, que ficou da seguinte forma: Requer o convite à Sra. Eliana Radesca Alvares 

A reunião da Comissão realizada no dia 05/04/2018, teve como propósito eleger o Presidente e 
o Vice-Presidente, tendo sido iniciada sob a presidência do autor do Requerimento, Deputado 
Edmir Chedid. Na ocasião foram eleitos os Deputados Cássio Navarro, como Presidente da 
Comissão, Deputado Welington Moura, como Vice- Presidente desta CPI. 

Com prazo estabelecido de 120 (cento e vinte dias) no requerimento original para atuar, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito em questão, reuniu-se pela primeira vez, conforma dito 
anteriormente, na data de 05/04/2018. 

Fazendo uma breve síntese do objeto desta CPI, se faz necessário tecer, que as Organizacões 
Sociais de Saúde são instituições de natureza privada, sem fins lucrativos, direcionadas ao 
exercício de atividades referentes a ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, 
protecão e preservação do meio ambiente, cultura e saúde. 

Importante salientar, que elas não substituem o Poder Público na formulação das políticas de 
saúde, mas apenas executam, conforme metas assistenciais estabelecidas nos contratos de 
gestão. Não se trata de privatização da saúde, uma vez que não há lucro na operação, os 
equipamentos continuam pertencendo ao Estado e os atendimentos são 100% pelo SUS. 

A legislação pertinente aos contratos de gestão entre as Organizações Sociais e o Poder 
Público, nas esferas estaduais e municipais, são específicas, sem guardar quaisquer relações 
com a Lei de Licitação. Dessa forma, as OSS são autônomas com relação a gestão de 
Recursos Humanos, aquisições de materiais, equipamentos e insumos prestados e adquiridos 
durante a vigência da gestão do contrato, porém, fiscalizado pelo pelos órgãos de controle 
externos e possui a obrigação de cumprir sua gerencia conforme os padrões normativos da 
Administração Pública. 

 
II - REUNIÕES, DEPOIMENTOS, DECLARAÇÕES, INFORMAÇÕES E DECLARAÇÕES  
RECEBIDAS PELA CPI: TRANSCRIÇÃO DAS ATAS 
 
 

 Reunião do dia 05/04/2018 - eleição do Presidente e do Vice-Presidente 
 
 
Ao cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Reunião 
Especial de Eleição de Presidente e Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito 
criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, 
de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados 
com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de 
São Paulo", convocada nos termos regimentais. Presentes os Senhores Deputados Marco 
Vinholi, Carlos Neder, Edmir Chedid, Caio França, Cássio Navarro, Wellington Moura e 
Cezinha de Madureira (membros efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari 
e Roberto Morais. Havendo número regimental, sob a presidência do Deputado Carlos Neder, 
deu-se início à reunião. Pela ordem, o Senhor Deputado Cezinha de Madureira solicitou a 
suspensão dos trabalhos por cinco minutos; reaberta a reunião, o Deputado solicitou a 

suspensão por mais cinco minutos. Reabertos os trabalhos, o Senhor Deputado Carlos Neder 
indagou aos presentes se havia indicação para o cargo de Presidente da CPI. Pela ordem, o 
Deputado Wellington Moura indicou o nome do Deputado Edmir Chedid para o cargo. Não 
havendo outras indicações, o Deputado Carlos Neder colocou em votação o nome do 
Deputado Edmir Chedid, que, a votos, foi eleito por unanimidade. Ato contínuo, o Senhor 
Deputado Carlos Neder convidou, para assumir a presidência dos trabalhos, o Deputado Edmir 
Chedid, que, em suas considerações iniciais, abordou a importância do tema objeto da CPI e 
propôs que a eleição do Vice-Presidente, bem como a indicação do Relator dos trabalhos da 
CPI, fossem feitas na próxima reunião. A proposta contou com a concordância de todos os 
Senhores Deputados presentes. O Senhor Presidente propôs ainda que os membros da CPI 
apresentem sugestões para o Plano de Trabalho a ser discutido. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que eu 
Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, secretariei, e da qual lavrei a presente ata que, lida 
e achada conforme, foi dada por aprovada e segue assinada pelo Senhor Presidente e por 
mim. Os trabalhos foram gravados pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição 
taquigráfica, tão logo concluída, integrará para todos os fins esta ata. Plenário Tiradentes da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em cinco de abril de dois mil e dezoito.  
 
 

 Reunião do dia 10/04/2018 - discutir o Plano de Trabalho da CPI 

 
Aos dez dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às quinze horas, no Plenário Tiradentes da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Primeira Reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da Assembleia, 
mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", convocada pelo Senhor Presidente, 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Carlão Pignatari, Carlos Neder, 
Edmir Chedid, Wellington Moura, Cezinha de Madureira (membros efetivos). Presente também, 
acompanhando os trabalhos da CPI, o Senhor Deputado José Américo. Ausentes os Senhores 
Deputados Marco Vinholi, Caio França e Roberto Morais. Havendo número regimental, o 
Senhor Presidente declarou aberta a reunião e, ato contínuo, colocou em discussão o plano de 
trabalho da CPI. Foram apresentadas propostas de plano de trabalho pelo Senhor Deputado 
Edmir Chedid e pelo Senhor Deputado Carlos Neder. Pela ordem, o Senhor Deputado Carlos 
Neder sugeriu que ambas as propostas fossem somadas e unificadas, tendo em vista serem 
convergentes, sugestão que contou com a concordância de todos os presentes. O Senhor 
Presidente informou a necessidade de que os requerimentos sejam protocolizados na 
secretaria da comissão com antecedência suficiente para a publicação da pauta, nos termos 
regimentais. O Senhor Deputado Carlos Neder consultou acerca do termo inicial da CPI, que 
tem um prazo de funcionamento de 120 dias. Os Senhores Deputados ponderaram ainda sobre 
dia e horário para a realização das reuniões da CPI. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que foi gravada 
pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte 
desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua 
Excelência. Aprovada em reunião de 26/04/2018.  
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Davi Zaia (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Jorge Caruso e Roberto 
Morais. Presente também, acompanhando os trabalhos da CPI, o Senhor Deputado Carlão 
Pignatari. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 
convocada com a finalidade de proceder à oitiva do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, Dr. Renato Martins Costa, convidado com a finalidade de prestar 
esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI. Dispensada da leitura, a ata da reunião 
anterior foi aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente agradeceu a presença do convidado, 
que atendeu prontamente o convite da CPI, e concedeu-lhe a palavra para que fizesse sua 
exposição. O Presidente do TCE discorreu, dentre outros tópicos, acerca da atuação daquele 
órgão na fiscalização dos contratos das organizações sociais de saúde com o governo do 
Estado; mencionou a regulamentação que o Tribunal usa para orientar o poder público na 
seleção das OS's, bem como os problemas encontrados na prestação de contas, verificando 
como foram gastos os recursos públicos. O Senhor Presidente do TCE consultou acerca da 
possibilidade de duas de suas assessoras, Senhora Ednéia Marques, Diretora Técnica de 
Divisão do TCESP (10ª DF), e Senhora Sonia Rocco, Diretora Técnica de Divisão do TCESP 
(1ª DF) discorrerem acerca do tema em pauta, tendo o Senhor Presidente da CPI, Deputado 
Edmir Chedid, lhes concedido a palavra. Após a exposição das técnicas, o Senhor Presidente 
concedeu a palavra aos Senhores Deputados para questionamentos e considerações, o que foi 
feito pelos Deputados: Carlão Pignatari, Carlos Neder, Cezinha de Madureira, Wellington 
Moura, Barros Munhoz, Davi Zaia, Cassio Navarro e Edmir Chedid. O Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado, Dr. Renato Martins Costa, esclareceu as dúvidas dos Senhores 
Deputados e se colocou à disposição para maiores esclarecimentos e para o encaminhamento 
de documentos e informações, se necessário. Finalizada a oitiva e nada mais havendo a tratar, 
o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que foi 
gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, 
fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após 
sua Excelência. Aprovada em reunião de 03/05/2018.  

 

 Reunião do dia 03/05/2018 - 1. Apreciar requerimentos; 2. Proceder à oitiva da Sra. 
Eliana Radesca Alvares Pereira de Carvalho, Coordenadora da Coordenadoria de 
Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de 
São Paulo, convidada com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao 
objeto desta CPI. 

 
 
Aos três dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às catorze horas, no Plenário Tiradentes da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quarta Reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da Assembleia, 
mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, 
Wellington Moura, Cezinha de Madureira (membros efetivos) e o Senhor Deputado Davi Zaia 
(membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Cássio Navarro (justificada), Marco 

Vinholi, Jorge Caruso e Roberto Morais. Presente também, acompanhando os trabalhos da 
CPI, o Senhor Deputado José Américo. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de apreciar a pauta com requerimentos 
e proceder à oitiva da Sra. Eliana Radesca Alvares Pereira de Carvalho, Coordenadora da 
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo, convidada com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao 
objeto desta CPI. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Inicialmente, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e anunciou a presença da Sra. Marcela 
Pégolo da Silveira, servidora da 10ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, 
acompanhando a reunião. Ato contínuo, o Senhor Presidente passou à apreciação da ordem 
do dia: Item 1 - Requerimento nº 12/2018, de autoria do Deputado Cezinha de Madureira: 
Requer seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, no que tange ao Contrato de Gestão 
do Hospital Estadual "Professor Carlos da Silva Larcaz", Hospital de Francisco Morato, 
celebrado entre o Estado de São Paulo e Fundação do ABC, que envie os seguintes 
documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de 
Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de Satisfação de pacientes e 
acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 2 - 
Requerimento nº 13/2018, de autoria do Deputado Cezinha de Madureira: Requer seja 
solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, no que tange ao Contrato de Gestão do 
Ambulatório Médico de Especialidades de Mauá - AME MAUÁ, celebrado entre o Estado de 
São Paulo e a Fundação do ABC, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábei s 
e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a 
unidade; c. Pesquisa de Satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços 
da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 3 - Requerimento nº 14/2018, de autoria do 
Deputado Cezinha de Madureira: Requer seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, no 
que tange ao Contrato de Gestão do Hospital Estadual "Mario Covas", de Santo André, 
celebrado entre o Estado de São Paulo e Fundação do ABC, que envie os seguintes 
documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de 
Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de Satisfação de pacientes e 
acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Em seguida, 
o Senhor Presidente convidou a Dra. Eliana Radesca para tomar assento à Mesa dos 
trabalhos, e agradeceu a presença da convidada, que atendeu prontamente o convite da CPI. 
Em seguida, lhe concedeu a palavra para que fizesse sua explanação sobre o assunto. A Dra. 
Eliana discorreu, dentre outros tópicos, acerca das atividades relacionadas às convocações 
públicas, contratação, gerenciamento e fiscalização dos contratos firmados com organizações 
sociais para gestão de equipamentos e/ou serviços de saúde pelo governo do Estado de São 
Paulo. Pela ordem, o Senhor Deputado Barros Munhoz sugeriu que a convidada encaminhasse 
as informações de sua explanação por escrito à CPI, para que os Senhores Deputados 
pudessem fazer seus questionamentos. O Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, 
encaminhou da mesma forma, e em seguida concedeu a palavra para os Deputados que 
tivessem interesse em questionar a convidada. Fizeram uso da palavra os Senhores 
Deputados: Barros Munhoz, Carlos Neder, Wellington Moura e Edmir Chedid, seguidos pelos 
esclarecimentos da convidada. O Senhor Deputado Carlos Neder solicitou esclarecimentos da 
Dra. Eliana a respeito de alguns itens dispostos no documento entregue à CPI na reunião 
anterior, quando esteve presente o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. Renato 
Martins Costa; mencionou especificamente os tópicos relacionados nas páginas 25 a 32 do 

Pereira de Carvalho, Coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de 
Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, ou seu respectivo sucessor no referido 
órgão (se for o caso), com o objetivo de prestar esclarecimentos sobre as atividades 
relacionadas às convocações públicas, contratação, gerenciamento e fiscalização dos 
contratos firmados com organizações sociais para gestão de equipamentos e/ou serviços de 
saúde pelo governo do Estado de São Paulo. Aprovado o requerimento. Item 3 - Requerimento 
nº 3/2018 do Deputado Cezinha de Madureira - Requer seja solicitado à Secretaria de Estado 
da Saúde as atas das reuniões dos anos de 2016 e 2017 da Comissão de Gestão de Contratos 
de Serviços de Saúde - CGCSS, que realiza o acompanhamento dos Contratos de Gestão 
celebrados com as Organizações Sociais de Saúde (OSS) no Estado de São Paulo. Aprovado 
o requerimento. Item 4 - Requerimento nº 4/2018 do Deputado Cezinha de Madureira - Requer 
seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde os relatórios apresentados pela Coordenadoria 
de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde - CGCSS, que realiza o acompanhamento dos 
Contratos de Gestão celebrados com as OSS no Estado de São Paulo nos anos de 2016 e 
2017. Aprovado o requerimento. Item 5 - Requerimento nº 5/2018 do Deputado Cezinha de 
Madureira - Requer o envio de convite ao Dr. Haino Burmester, Coordenador de Recursos 
Humanos da Secretaria de Estado da Saúde, para prestar informações sobre o tema objeto 
desta CPI. Aprovado o requerimento. Item 6 - Requerimento nº 6/2018 do Deputado Carlos 
Neder - Requer sejam convidados a acompanhar os trabalhos da CPI os seguintes 
representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo: Dr. Arthur Pinto Filho e Dra. 
Dora Martin Strilicherk, ambos promotores de Justiça de Direitos Humanos - área da Saúde 
Pública; requer ainda que seja solicitado aos convidados que ofereçam à CPI informações 
detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados, bem como sobre o que 
restou apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais da Saúde que 
atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde. 
Concedida vista conjunta aos Deputados Cezinha de Madureira e Carlos Neder. Item 7 - 
Requerimento nº 7/2018 do Deputado Carlos Neder - Requer sejam convidados a acompanhar 
os trabalhos da CPI representantes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e que seja 
solicitado a esses representantes que ofereçam à CPI informações detalhadas sobre processos 
de investigação em curso ou arquivados pelo Órgão de Contas, bem como sobre o que restou 
apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais da Saúde que atuam 
junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde. Aprovado 
o requerimento. Item 8 - Requerimento nº 8/2018 do Deputado Carlos Neder - Requer sejam 
convidados a acompanhar os trabalhos da CPI representantes do Tribunal de Contas do 
Município de São Paulo, e que seja solicitado a esses representantes que ofereçam à CPI 
informações detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados pelo Órgão 
de Contas, bem como sobre o que restou apurado nesses procedimentos, relacionados às 
Organizações Sociais da Saúde que atuam junto à Secretaria Municipal de Saúde de São 
Paulo. Aprovado o requerimento. Item 9 - Requerimento nº 9/2018 do Deputado Carlos Neder - 
Requer seja convidado a acompanhar os trabalhos da CPI o Dr. Valter Foleto Santin, Promotor 
de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, e que 
seja solicitado ao convidado que ofereça à CPI informações detalhadas sobre processos de 
investigação em curso ou arquivados, bem como sobre o que restou apurado nesses 
procedimentos, relacionados às Organizações Sociais da Saúde que atuam junto à Secretaria 
de Estado da Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde. Aprovado o requerimento. 
Item 10 - Requerimento nº 10/2018 do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado a 

colaborar com os trabalhos da CPI o Sr. Mauri Bezerra dos Santos Filho, representante do 
Conselho Estadual de Saúde na Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão das OSs, e 
que seja solicitado ao convidado que ofereça à CPI informações detalhadas sobre processos 
de investigação sobre as Organizações Sociais da Saúde que atuam junto à Secretaria de 
Estado da Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde. Aprovado o requerimento. Item 
11 - Requerimento nº 11/2018 do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado a colaborar 
com os trabalhos da CPI o Dr. Carmino Antonio de Souza, Presidente do Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - COSEMS/SP, e que seja solicitado 
ao convidado que ofereça à CPI informações detalhadas sobre processos de investigação 
relacionados às Organizações Sociais da Saúde que atuam junto à Secretaria de Estado da 
Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde. Aprovado o requerimento. Na sequência, 
os Senhores Deputados consultaram acerca das sub-relatorias da CPI. Por solicitação do 
Senhor Deputado Wellington Moura, o Senhor Presidente suspendeu a reunião por cinco 
minutos. Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, definiu que a 
organização dos trabalhos da CPI se daria da seguinte forma: Relator Geral: Deputado Cassio 
Navarro; Subrelatorias: 1 - Para contratos de gestão de unidades hospitalares e da Central de 
Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS do Estado: Deputado Cezinha de 
Madureira; 2 - Para contratos de gestão de unidades ambulatoriais - AMES do Estado: 
Deputado Marco Vinholi; 3 - Para contratos de gestão dos demais serviços de apoio (Centros 
de Reabilitação, Centros de Diagnóstico de Imagens, Laboratórios e outras unidades que não 
se enquadrem nos serviços hospitalares, ambulatoriais e Cross): Deputado Barros Munhoz; 4 - 
Para os contratos com OS's de saúde que atuam no município de São Paulo: Deputado Carlos 
Neder; 5 - Para os contratos com OS's de saúde que atuam nos demais municípios do Estado: 
Deputado Wellington Moura. Pela ordem, o Senhor Deputado Carlos Neder consultou acerca 
de endereço eletrônico da CPI para o recebimento de informações e contribuições da 
população, tendo o Senhor Presidente registrado o seguinte endereço: cpioss@al.sp.gov.br. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 02/05/2018.  

 

 Reunião do dia 02/05/2018 - Proceder à oitiva do Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, Dr. Renato Martins Costa, convidado com a finalidade de 
prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI.  

 
 
Aos dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no Plenário 
D. Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Terceira Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da 
Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias 
de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Marco Vinholi, Carlos Neder, 
Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de Madureira (membros efetivos) e 
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Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cassio Navarro, Carlos Neder, Edmir Chedid, 
Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de Madureira e Roberto Morais (membros 
efetivos). Ausentes os Senhores Deputados Marco Vinholi e Jorge Caruso. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de 
apreciar a pauta com um requerimento e proceder à oitiva do Sr. Mauri Bezerra dos Santos 
Filho, Representante do Conselho Estadual de Saúde na Comissão de Avaliação dos Contratos 
de Gestão das OS's, convidado com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao 
objeto desta CPI. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Inicialmente, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e anunciou a presença do Sr. Gustavo 
Pereira, funcionário do Tribunal de Contas do Estado, acompanhando a reunião. Em seguida, o 
Senhor Deputado Edmir Chedid passou a Presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente, 
Deputado Wellington Moura, tendo em vista a apreciação de requerimento de sua autoria: Item 
1 - Requerimento n° 19/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid: Requer a convocação do 
Sr. Antonio Rugolo Júnior, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, com o 
objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta 
CPI. Com a palavra, o Deputado Barros Munhoz sugeriu que o termo "convocação" fosse 
substituído por "convite"; a proposta contou com a concordância do autor do requerimento. Em 
votação, foi aprovado o requerimento, na forma de convite. Retomando a Presidência dos 
trabalhos, o Deputado Edmir Chedid informou que esteve com o Procurador Geral de Justiça, 
Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, a quem convidou para vir prestar alguns esclarecimentos em 
reunião da CPI, e que o Procurador-Geral se colocou à disposição. Ato contínuo, convidou o 
Sr. Mauri Bezerra dos Santos Filho para tomar assento à Mesa dos trabalhos, e agradeceu a 
presença do convidado, que atendeu prontamente o convite da CPI. Em seguida, lhe concedeu 
a palavra para que fizesse sua explanação. O Sr. Mauri abordou, dentre outros tópicos, as 
atividades da Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão das OS's, mencionando 
aspectos dos contratos firmados com algumas das maiores Organizações Sociais da Saúde; o 
convidado disponibilizou documentos para que os membros da CPI pudessem consultar e 
analisar. Finalizada a explanação, o Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid concedeu a 
palavra para que os Deputados fizessem seus questionamentos, o que foi feito pelos 
Deputados: Cezinha de Madureira, Carlos Neder, Barros Munhoz, Roberto Morais e Edmir 
Chedid, seguidos pelos esclarecimentos do convidado. Finalizada a oitiva, e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 
reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo 
seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e 
assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 15/05/2018.  

 

 Reunião do dia 15/05/2018 - apreciar requerimentos constantes da pauta 

 
Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Sétima 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente 
da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar 
denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - 

OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cassio Navarro, Marco Vinholi, 
Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de Madureira e 
Roberto Morais (membros efetivos). Ausente o Senhor Deputado Jorge Caruso. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a 
finalidade de apreciar requerimentos constantes da pauta. Dispensada da leitura, a ata da 
reunião anterior foi aprovada. Inicialmente, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos, e comunicou que, em contato telefônico, tanto o ex-secretário de Estado da Saúde, Dr. 
David Uip, quanto o atual, Dr. Marco Antonio Zago, se colocaram à disposição para 
comparecerem em reunião da Comissão em data previamente agendada, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre o tema objeto da CPI. Com a palavra, o Senhor Deputado Wellington 
Moura solicitou que fosse oficiado o Tribunal de Contas do Estado no sentido de encaminhar à 
CPI informações de processos que versem sobre o mesmo objeto dos requerimentos de sua 
autoria constantes da pauta. Pela ordem, o Senhor Deputado Carlos Neder solicitou no mesmo 
sentido. Em seguida, o Senhor Presidente passou à apreciação da Ordem do Dia: Item 1 - 
Requerimento n° 15/2018, de autoria do Deputado José Américo - Requer a convocação do Dr. 
Marco Antonio Zago, Secretário de Estado da Saúde, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos públicos, contratos, 
execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o Estado e as Organizações Sociais 
para gestão de serviços de saúde, bem como sobre outros assuntos pertinentes ao objeto 
desta CPI. Foi concedida vista aos Deputados Barros Munhoz e Carlos Neder. Item 2 - 
Requerimento n° 16/2018, de autoria do Deputado José Américo - Requer a convocação da 
Sra. Karla Bertocco Trindade, Subsecretária de Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo 
do Estado de São Paulo, ou seu respectivo sucessor no referido órgão (se for o caso), com o 
objetivo de "prestar informações e esclarecimentos sobre os procedimentos afetos à 
qualificação de organização social no Estado de São Paulo, assim a coordenação, fiscalização 
e a avaliação contínua das atividades pertinentes às referidas entidades. Foi concedida vista 
aos Deputados Roberto Morais e Wellington Moura. Item 3 - Requerimento n° 20/2018, de 
autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Excelentíssimo Senhor Dr. João 
José de Souza Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e Emprego, Zona Sul, São Paulo/SP, para 
prestar informações detalhadas sobre processos em curso ou arquivados, bem como sobre o 
que restou apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais de Saúde 
que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto a Secretarias Municipais de Saúde, 
trazendo cópias físicas ou digitais de documentos que sejam pertinentes ao tema. Aprovado o 
requerimento. Item 4 - Requerimento n° 21/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - 
Requer seja convidado o Excelentíssimo Senhor Prof. Dr. David Everson Uip, ex-Secretário de 
Estado da Saúde e atual Diretor da Faculdade de Medicina do ABC, para prestar informações 
detalhadas sobre processos em curso ou arquivados, bem como sobre o que restou apurado 
nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais de Saúde que atuam junto à 
Secretaria de Estado da Saúde ou junto a Secretarias Municipais de Saúde, trazendo cópias 
físicas ou digitais de documentos que sejam pertinentes ao tema. Foi concedida vista aos 
Deputados Marco Vinholi e Carlos Neder. Item 5 - Requerimento n° 28/2018, de autoria do 
Deputado Wellington Moura - Requer a convocação do Senhor Dr. David Uip, ex-Secretário de 
Estado da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos 
chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o 
Estado e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros 

documento, referente às "Principais ocorrências detectadas pela Fiscalização do TCESP". 
Solicitou que a convidada os analisasse e, assim que possível, encaminhasse os 
esclarecimentos à CPI. O Deputado Carlos Neder solicitou ainda que o TCE encaminhasse à 
Dra. Eliana Radesca os documentos e informações que viessem a ser entregues à CPI. 
Finalizada a oitiva, e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy 
Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 
08/05/2018.  

 

 08/05/2018 - apreciar requerimentos constantes da pauta 

 
 
Aos oito dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas, no Plenário Tiradentes da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Quinta Reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da Assembleia, 
mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Marco Vinholi, Carlos Neder, 
Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura e Cezinha de Madureira (membros efetivos). 
Ausentes os Senhores Deputados Jorge Caruso e Roberto Morais. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da 
reunião anterior foi aprovada. Item 1 - Requerimento nº 6/2018, de autoria do Deputado Carlos 
Neder: Requer sejam convidados a acompanhar os trabalhos da CPI os seguintes 
representantes do Ministério Público do Estado de São Paulo: Dr. Arthur Pinto Filho e Dra. 
Dora Martin Strilicherk, ambos promotores de Justiça de Direitos Humanos - área da Saúde 
Pública; requer ainda que seja solicitado aos convidados que ofereçam à CPI informações 
detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados, bem como sobre o que 
restou apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais da Saúde que 
atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto às Secretarias Municipais de Saúde. 
Aprovado o requerimento. Item 2 - Requerimento n° 15/2018, de autoria do Deputado José 
Américo: Requer a convocação do Dr. Marco Antonio Zago, Secretário de Estado da Saúde, 
com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos 
chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o 
Estado e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como sobre outros 
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Concedida vista conjunta aos Deputados Cezinha de 
Madureira e Cássio Navarro. Item 3 - Requerimento n° 16/2018, de autoria do Deputado José 
Américo: Requer a convocação da Sra. Karla Bertocco Trindade, Subsecretária de Parcerias e 
Inovação da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, ou seu respectivo sucessor no 
referido órgão (se for o caso), com o objetivo de "prestar informações e esclarecimentos sobre 
os procedimentos afetos à qualificação de organização social no Estado de São Paulo, assim a 
coordenação, fiscalização e a avaliação contínua das atividades pertinentes às referidas 
entidades". Concedida vista conjunta aos Deputados Barros Munhoz e Carlos Neder. Tendo em 

consideração que os itens 4 e 5 eram de sua autoria, o Deputado Edmir Chedid transferiu a 
presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente da CPI, Deputado Wellington Moura, que 
conduziu a deliberação dos referidos itens. Item 4 - Requerimento n° 17/2018, de autoria do 
Deputado Edmir Chedid: Requer seja convidado o Excelentíssimo Senhor Dr. GIANPAOLO 
POGGIO SMANIO, Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, 
para que compareça a esta CPI, em data previamente acordada, com o objetivo de explanar e 
prestar informações sobre representações, denúncias, inquéritos civis ou criminais, bem como 
procedimentos em curso ou arquivados junto ao Ministério Público Estadual, relacionados às 
contratações pelas administrações públicas municipais e estadual para gestão de 
equipamentos e serviços de saúde por organizações sociais. Aprovado o requerimento. Item 5 - 
Requerimento n° 18/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid: Requer seja solicitado à 
Ouvidoria da Secretaria de Estado da Saúde relatório com a relação dos expedientes que 
trataram de denúncias, em curso, concluídas ou arquivadas, relacionados às organizações 
sociais de saúde que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde, contendo as seguintes 
informações: a) Data da denúncia; b) Identificação do autor da denúncia, se houver; c) Número 
do expediente ou processo aberto para apuração da denúncia; d) Descrição do objeto do 
contrato / identificação do equipamento ou serviços de saúde objeto do contrato sobre o qual 
recai a denúncia; f) Identificação das Organizações Sociais e da DRS envolvidas, bem como 
das partes que firmaram o contrato de gestão sobre o qual recai a denúncia; g) Descrição 
resumida e clara do conteúdo da denúncia realizada; h) Conclusão e providências adotadas 
pela Ouvidoria sobre a respectiva denúncia. Aprovado o requerimento. A presidência dos 
trabalhos foi retomada pelo Deputado Edmir Chedid, que comunicou aos presentes o 
cancelamento da reunião convocada para a mesma data dessa reunião, às 13 horas e 30 
minutos, haja vista que se tratava de uma segunda convocação com a mesma pauta deliberada 
nesta reunião e também relembrou a convocação para uma reunião amanhã, dia 09 de maio de 
2018, às 13 horas, com a finalidade de deliberar sobre a pauta com 1 item e ouvir o Senhor 
Mauri Bezerra dos Santos Filho, Representante do Conselho Estadual de Saúde na Comissão 
de Avaliação dos Contratos de Gestão das OS's. Nada mais havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Luzia dos 
Santos Munin, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião 
de 09/05/2018.  

 

 Reunião do dia 09/05/2018 - 1.apreciar requerimentos constantes da pauta; 
2.proceder à oitiva do Sr. Mauri Bezerra dos Santos Filho, Representante do 
Conselho Estadual de Saúde na Comissão de Avaliação dos Contratos de Gestão 
das OS's, convidado com a finalidade de prestar esclarecimentos pertinentes ao 
objeto desta CPI. 

 
Aos nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às treze horas, no Plenário Tiradentes da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Sexta Reunião da Comissão 
Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da Assembleia, 
mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias de 
irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
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Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a 
unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços 
da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 20 - Requerimento n° 37/2018, de autoria do 
Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de São 
Manuel, no que tange ao Contrato de Gestão das Unidades Básicas de Saúde, celebrado entre 
a Prefeitura de São Manuel e a FUNDAÇÃO UNI, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 21 - Requerimento n° 
38/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no que tange ao Contrato de Gestão do 
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, celebrado entre a Prefeitura de 
São Bernardo do Campo e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 22 - Requerimento n° 
39/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Santo André, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL DA 
MULHER de Santo André, celebrado entre a Prefeitura de Santo André e a FUNDAÇÃO ABC, 
que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios 
referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de 
satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o 
requerimento. Item 23 - Requerimento n° 40/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, no que tange 
ao Contrato de Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO CAETANO DO SUL, 
celebrado entre a Prefeitura de São Caetano e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes 
documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de 
Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e 
acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 24 - 
Requerimento n° 41/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à 
Secretaria Estadual de Saúde, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DE BOTUCATU, celebrado entre o Estado de São Paulo e a FAMESP 
(ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE), que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. O Senhor Presidente consultou o Deputado 
Wellington Moura acerca do período a ser abrangido nas solicitações contidas nos 
requerimentos de sua autoria; após considerações a respeito, ficou estabelecido que o período 
a ser considerado seria a partir de janeiro de 2015. Nesse momento, o Senhor Deputado Edmir 
Chedid passou a Presidência dos trabalhos ao Deputado Wellington Moura, vice-presidente da 
CPI, para deliberação de requerimentos de sua autoria. Item 25 - Requerimento n° 42/2018, de 
autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer a convocação do Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, ex-
secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Foi concedida vista aos 
Deputados Cassio Navarro e Cezinha de Madureira. Item 26 - Requerimento n° 43/2018, de 
autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer seja solicitado à Corregedoria Setorial da 

Corregedoria Geral da Administração junto à Secretaria da Saúde, relatório com a relação dos 
processos correcionais/sindicâncias em curso, concluídas ou arquivadas, relacionados aos 
contratos de gestão firmados pela Secretaria de Saúde com Organizações Sociais da Saúde, 
envolvendo gestores e servidores públicos, contendo: data de abertura; número do processo 
instaurado; descrição do objeto do contrato/identificação do equipamento ou serviços de saúde; 
identificação das partes envolvidas/interessadas; descrição resumida e clara do conteúdo do 
assunto a ser apurado; conclusão e providências adotadas pela Corregedoria. Aprovado o 
requerimento, também de forma que o período solicitado seria a partir de janeiro de 2015. 
Reassumindo a presidência dos trabalhos, o Senhor Deputado Edmir Chedid comunicou aos 
membros o recebimento de relatório formulado pela Procuradoria da Assembleia, em resposta 
à consulta sobre a possibilidade de outorga da palavra a "terceiros", não membros e não 
parlamentares, em reuniões de CPI, sem que seja na condição de convidado ou convocado; 
disse ainda que o referido relatório foi encaminhado pela secretaria da CPI aos membros. 
Esgotado o objeto e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy 
Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 
16/05/2018.  

 Reunião do dia 15/05/2018 - apreciar requerimentos constantes da pauta 

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Sétima 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente 
da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar 
denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - 
OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cassio Navarro, Marco Vinholi, 
Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de Madureira e 
Roberto Morais (membros efetivos). Ausente o Senhor Deputado Jorge Caruso. Havendo 
número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a 
finalidade de apreciar requerimentos constantes da pauta. Dispensada da leitura, a ata da 
reunião anterior foi aprovada. Inicialmente, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos, e comunicou que, em contato telefônico, tanto o ex-secretário de Estado da Saúde, Dr. 
David Uip, quanto o atual, Dr. Marco Antonio Zago, se colocaram à disposição para 
comparecerem em reunião da Comissão em data previamente agendada, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre o tema objeto da CPI. Com a palavra, o Senhor Deputado Wellington 
Moura solicitou que fosse oficiado o Tribunal de Contas do Estado no sentido de encaminhar à 
CPI informações de processos que versem sobre o mesmo objeto dos requerimentos de sua 
autoria constantes da pauta. Pela ordem, o Senhor Deputado Carlos Neder solicitou no mesmo 
sentido. Em seguida, o Senhor Presidente passou à apreciação da Ordem do Dia: Item 1 - 
Requerimento n° 15/2018, de autoria do Deputado José Américo - Requer a convocação do Dr. 
Marco Antonio Zago, Secretário de Estado da Saúde, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos públicos, contratos, 
execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o Estado e as Organizações Sociais 
para gestão de serviços de saúde, bem como sobre outros assuntos pertinentes ao objeto 
desta CPI. Foi concedida vista aos Deputados Barros Munhoz e Carlos Neder. Item 2 - 

assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Foi concedida vista aos Deputados Marco Vinholi e 
Carlos Neder. Item 6 - Requerimento n° 29/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer a convocação do Senhor Dr. Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, Secretário de Saúde 
do Município de Santos, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos 
chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o 
Município de Santos e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como 
sobre outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado o requerimento. Item 7 - 
Requerimento n° 22/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à 
Secretaria Estadual da Saúde, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL ESTADUAL 
DE DIADEMA, celebrado entre o Estado de São Paulo e a Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 8 - Requerimento n° 23/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Diadema, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA, 
celebrado entre a Prefeitura de Diadema e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina - SPDM, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; 
b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. 
Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. 
Aprovado o requerimento. Item 9 - Requerimento n° 24/2018, de autoria do Deputado 
Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Estadual de Saúde, no que tange ao 
Contrato de Gestão do HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA, celebrado entre o Estado de São 
Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que envie os 
seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos 
Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 
pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. 
Item 10 - Requerimento n° 25/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja 
solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra, no que tange ao Contrato de 
Gestão do HOSPITAL UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA (Antena), celebrado entre a 
Prefeitura de Taboão da Serra e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - 
SPDM, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. 
Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa 
de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Foi 
concedida vista aos Deputados Marco Vinholi e Wellington Moura. Item 11 - Requerimento n° 
26/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Cubatão, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL 
MUNICIPAL CUBATÃO, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a FUNDAÇÃO SÃO 
FRANCISCO XAVIER, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e 
Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a 
unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços 
da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 12 - Requerimento n° 27/2018, de autoria do 
Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos, no que tange ao Contrato de Gestão da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
CENTRAL DE SANTOS - UPA CENTRAL, celebrado entre a Prefeitura de Santos e a 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 

Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 13 - Requerimento n° 30/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL DOS ESTIVADORES, celebrado 
entre a Prefeitura de Santos e o INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, 
que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios 
referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de 
satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o 
requerimento. Item 14 - Requerimento n° 31/2018 - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Guarujá, no que tange ao Contrato de Gestão das Unidades de Saúde 
da Família (Usafas) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasfs), celebrado entre a 
Prefeitura de Guarujá e o INSTITUTO CORPORE, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 15 - Requerimento n° 
32/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Botucatu, no que tange ao Contrato de Gestão do PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL, celebrado entre a Prefeitura de Botucatu e a FUNDAÇÃO UNI, que 
envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes 
aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 
pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. 
Item 16 - Requerimento n° 33/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja 
solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, no que tange ao Contrato de Gestão do 
HOSPITAL MUNICIPAL CUBATÃO, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Associação 
Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 17 - Requerimento n° 34/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Praia 
Grande, no que tange ao Contrato de Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE 
PRAIA GRANDE, celebrado entre a Prefeitura de Praia Grande e a FUNDAÇÃO ABC, que 
envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes 
aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 
pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Foi concedida vista aos 
Deputados Marco Vinholi e Wellington Moura. Item 18 - Requerimento n° 35/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Ribeirão Preto, no que tange ao Contrato de Gestão da Unidade Básica Distrital de Saúde 
(UBDS) Central, celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e o INSTITUTO CORPORE, 
que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios 
referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de 
satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o 
requerimento. Item 19 - Requerimento n° 36/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Bertioga, no que tange ao Contrato 
de Gestão do Hospital Municipal de Bertioga, celebrado entre a Prefeitura de Bertioga e o 
INSTITUTO CORPORE, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e 
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pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. 
Item 16 - Requerimento n° 33/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja 
solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, no que tange ao Contrato de Gestão do 
HOSPITAL MUNICIPAL CUBATÃO, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Associação 
Hospitalar Beneficente do Brasil (AHBB), que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 17 - Requerimento n° 34/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Praia 
Grande, no que tange ao Contrato de Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE 
PRAIA GRANDE, celebrado entre a Prefeitura de Praia Grande e a FUNDAÇÃO ABC, que 
envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes 
aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 
pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Foi concedida vista aos 
Deputados Marco Vinholi e Wellington Moura. Item 18 - Requerimento n° 35/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Ribeirão Preto, no que tange ao Contrato de Gestão da Unidade Básica Distrital de Saúde 
(UBDS) Central, celebrado entre a Prefeitura de Ribeirão Preto e o INSTITUTO CORPORE, 
que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios 
referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de 
satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o 
requerimento. Item 19 - Requerimento n° 36/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Bertioga, no que tange ao Contrato 
de Gestão do Hospital Municipal de Bertioga, celebrado entre a Prefeitura de Bertioga e o 
INSTITUTO CORPORE, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e 
Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a 
unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços 
da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 20 - Requerimento n° 37/2018, de autoria do 
Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de São 
Manuel, no que tange ao Contrato de Gestão das Unidades Básicas de Saúde, celebrado entre 
a Prefeitura de São Manuel e a FUNDAÇÃO UNI, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 21 - Requerimento n° 
38/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de São Bernardo do Campo, no que tange ao Contrato de Gestão do 
COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, celebrado entre a Prefeitura de 
São Bernardo do Campo e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 22 - Requerimento n° 
39/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Santo André, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL DA 
MULHER de Santo André, celebrado entre a Prefeitura de Santo André e a FUNDAÇÃO ABC, 
que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios 
referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de 

satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o 
requerimento. Item 23 - Requerimento n° 40/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de São Caetano do Sul, no que tange 
ao Contrato de Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL SÃO CAETANO DO SUL, 
celebrado entre a Prefeitura de São Caetano e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes 
documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de 
Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e 
acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 24 - 
Requerimento n° 41/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à 
Secretaria Estadual de Saúde, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL DAS 
CLÍNICAS DE BOTUCATU, celebrado entre o Estado de São Paulo e a FAMESP 
(ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE), que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. O Senhor Presidente consultou o Deputado 
Wellington Moura acerca do período a ser abrangido nas solicitações contidas nos 
requerimentos de sua autoria; após considerações a respeito, ficou estabelecido que o período 
a ser considerado seria a partir de janeiro de 2015. Nesse momento, o Senhor Deputado Edmir 
Chedid passou a Presidência dos trabalhos ao Deputado Wellington Moura, vice-presidente da 
CPI, para deliberação de requerimentos de sua autoria. Item 25 - Requerimento n° 42/2018, de 
autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer a convocação do Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, ex-
secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Foi concedida vista aos 
Deputados Cassio Navarro e Cezinha de Madureira. Item 26 - Requerimento n° 43/2018, de 
autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer seja solicitado à Corregedoria Setorial da 
Corregedoria Geral da Administração junto à Secretaria da Saúde, relatório com a relação dos 
processos correcionais/sindicâncias em curso, concluídas ou arquivadas, relacionados aos 
contratos de gestão firmados pela Secretaria de Saúde com Organizações Sociais da Saúde, 
envolvendo gestores e servidores públicos, contendo: data de abertura; número do processo 
instaurado; descrição do objeto do contrato/identificação do equipamento ou serviços de saúde; 
identificação das partes envolvidas/interessadas; descrição resumida e clara do conteúdo do 
assunto a ser apurado; conclusão e providências adotadas pela Corregedoria. Aprovado o 
requerimento, também de forma que o período solicitado seria a partir de janeiro de 2015. 
Reassumindo a presidência dos trabalhos, o Senhor Deputado Edmir Chedid comunicou aos 
membros o recebimento de relatório formulado pela Procuradoria da Assembleia, em resposta 
à consulta sobre a possibilidade de outorga da palavra a "terceiros", não membros e não 
parlamentares, em reuniões de CPI, sem que seja na condição de convidado ou convocado; 
disse ainda que o referido relatório foi encaminhado pela secretaria da CPI aos membros. 
Esgotado o objeto e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy 
Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 
16/05/2018.  

Requerimento n° 16/2018, de autoria do Deputado José Américo - Requer a convocação da 
Sra. Karla Bertocco Trindade, Subsecretária de Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo 
do Estado de São Paulo, ou seu respectivo sucessor no referido órgão (se for o caso), com o 
objetivo de "prestar informações e esclarecimentos sobre os procedimentos afetos à 
qualificação de organização social no Estado de São Paulo, assim a coordenação, fiscalização 
e a avaliação contínua das atividades pertinentes às referidas entidades. Foi concedida vista 
aos Deputados Roberto Morais e Wellington Moura. Item 3 - Requerimento n° 20/2018, de 
autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Excelentíssimo Senhor Dr. João 
José de Souza Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e Emprego, Zona Sul, São Paulo/SP, para 
prestar informações detalhadas sobre processos em curso ou arquivados, bem como sobre o 
que restou apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais de Saúde 
que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto a Secretarias Municipais de Saúde, 
trazendo cópias físicas ou digitais de documentos que sejam pertinentes ao tema. Aprovado o 
requerimento. Item 4 - Requerimento n° 21/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - 
Requer seja convidado o Excelentíssimo Senhor Prof. Dr. David Everson Uip, ex-Secretário de 
Estado da Saúde e atual Diretor da Faculdade de Medicina do ABC, para prestar informações 
detalhadas sobre processos em curso ou arquivados, bem como sobre o que restou apurado 
nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais de Saúde que atuam junto à 
Secretaria de Estado da Saúde ou junto a Secretarias Municipais de Saúde, trazendo cópias 
físicas ou digitais de documentos que sejam pertinentes ao tema. Foi concedida vista aos 
Deputados Marco Vinholi e Carlos Neder. Item 5 - Requerimento n° 28/2018, de autoria do 
Deputado Wellington Moura - Requer a convocação do Senhor Dr. David Uip, ex-Secretário de 
Estado da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos 
chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o 
Estado e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros 
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Foi concedida vista aos Deputados Marco Vinholi e 
Carlos Neder. Item 6 - Requerimento n° 29/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer a convocação do Senhor Dr. Fábio Alexandre Fernandes Ferraz, Secretário de Saúde 
do Município de Santos, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos 
chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o 
Município de Santos e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como 
sobre outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado o requerimento. Item 7 - 
Requerimento n° 22/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à 
Secretaria Estadual da Saúde, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL ESTADUAL 
DE DIADEMA, celebrado entre o Estado de São Paulo e a Associação Paulista para o 
Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 8 - Requerimento n° 23/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Diadema, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL MUNICIPAL DE DIADEMA, 
celebrado entre a Prefeitura de Diadema e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina - SPDM, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; 
b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. 
Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. 
Aprovado o requerimento. Item 9 - Requerimento n° 24/2018, de autoria do Deputado 

Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Estadual de Saúde, no que tange ao 
Contrato de Gestão do HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA, celebrado entre O Estado de São 
Paulo e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - SPDM, que envie os 
seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos 
Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 
pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. 
Item 10 - Requerimento n° 25/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja 
solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Taboão da Serra, no que tange ao Contrato de 
Gestão do HOSPITAL UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA (Antena), celebrado entre a 
Prefeitura de Taboão da Serra e a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina - 
SPDM, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. 
Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa 
de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Foi 
concedida vista aos Deputados Marco Vinholi e Wellington Moura. Item 11 - Requerimento n° 
26/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Cubatão, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL 
MUNICIPAL CUBATÃO, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a FUNDAÇÃO SÃO 
FRANCISCO XAVIER, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e 
Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a 
unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços 
da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 12 - Requerimento n° 27/2018, de autoria do 
Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos, no que tange ao Contrato de Gestão da UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 
CENTRAL DE SANTOS - UPA CENTRAL, celebrado entre a Prefeitura de Santos e a 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 13 - Requerimento n° 30/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Santos, no que tange ao Contrato de Gestão do HOSPITAL DOS ESTIVADORES, celebrado 
entre a Prefeitura de Santos e o INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ, 
que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios 
referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de 
satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o 
requerimento. Item 14 - Requerimento n° 31/2018 - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Guarujá, no que tange ao Contrato de Gestão das Unidades de Saúde 
da Família (Usafas) e Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasfs), celebrado entre a 
Prefeitura de Guarujá e o INSTITUTO CORPORE, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 15 - Requerimento n° 
32/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria 
Municipal de Saúde de Botucatu, no que tange ao Contrato de Gestão do PRONTO 
SOCORRO MUNICIPAL, celebrado entre a Prefeitura de Botucatu e a FUNDAÇÃO UNI, que 
envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes 
aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 
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detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados, bem como sobre o que 
restou apurado nesses procedimentos, relacionados às Organizações Sociais de Saúde que 
atuam junto à Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Foi concedida vista aos Deputados 
Cassio Navarro e Carlos Neder. Item 6 - Requerimento n° 53/2018, de autoria do Deputado 
Carlos Neder - Requer seja convocado o Dr. Michel Fukusato, servidor estadual e sócio da 
Empresa Sam Clínica Médica Sociedade Empresarial Limitada, que presta serviço para a OSS 
Cruzada Bandeirante - São Camilo, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. 
Aprovado o requerimento. Item 7 - Requerimento n° 54/2018, de autoria do Deputado Carlos 
Neder - Requer seja convidado o Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-Coordenador de Saúde da 
Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da 
Saúde, e atual Chefe de gabinete do IAMSPE, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta 
CPI; solicita que o convidado preste informações detalhadas sobre processos de investigação 
abertos em seu período de gestão, bem como sobre o que restou apurado nesses 
procedimentos, relacionados às Organizações Sociais de Saúde que atuam junto à Secretaria 
de Estado da Saúde. Foi concedida vista aos Deputados Marco Vinholi e Carlos Neder. Nesse 
momento, o Senhor Deputado Edmir Chedid passou a Presidência dos trabalhos ao Deputado 
Wellington Moura, vice-presidente da CPI, para deliberação de requerimentos de sua autoria. 
Item 8 - Requerimento n° 42/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer seja 
convocado o Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, Ex-Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da 
Saúde, com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao 
objeto desta CPI. Foi concedida vista aos Deputados Roberto Morais e Carlos Neder. Item 9 - 
Requerimento n° 55/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer seja convocado o 
Dr. Didier Roberto Torres Ribas, Superintendente do Serviço Social da Construção Civil do 
Estado de São Paulo - SECONCI-SP, organização social gestora de muitos equipamentos de 
saúde e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS no Estado de 
São Paulo, para prestar informações nesta CPI. Aprovado o requerimento. Reassumindo a 
presidência dos trabalhos, o Senhor Deputado Edmir Chedid prosseguiu à deliberação dos 
demais itens: Item 10 - Requerimento n° 34/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Praia Grande, no que tange ao Contrato de 
Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE PRAIA GRANDE, celebrado entre a 
Prefeitura de Praia Grande e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Foi concedida vista aos Deputados Roberto Morais e 
Carlos Neder. Item 11 - Requerimento n° 44/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, no que tange ao Contrato 
de Gestão do Município de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura de Cubatão e a Sociedade 
Beneficente Caminho de Damasco - SBCD, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 12 - Requerimento n° 45/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Cubatão, no que tange ao Contrato de Gestão do Pronto Socorro Municipal Guiomar 
Roebbelen do Município de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura e a OSS Revolução, que 
envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes 
aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 

pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. 
Item 13 - Requerimento n° 46/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja 
solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, no que tange ao Contrato de Gestão de 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços dos Pronto-Socorros e o 
SAMU do Município de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura e o Instituto Alpha de Medicina 
para Saúde, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. 
Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa 
de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado 
o requerimento. Item 14 - Requerimento n° 47/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura 
- Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Cubatão, no que tange ao Contrato 
de Gestão de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços das 
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura 
e o Instituto Medicina, Saúde e Vida (IMSV), que envie os seguintes documentos: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. Item 15 - Requerimento n° 48/2018, de autoria 
do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de 
Cubatão, no que tange ao Contrato de Gestão de gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços da Saúde, dos equipamentos destinados à estratégia de saúde 
da Família do Município de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura e o Instituto de Saúde e Meio 
Ambiente - ISAMA, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; 
b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. 
Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. 
Aprovado o requerimento. Item 16 - Requerimento n° 49/2018, de autoria do Deputado 
Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, no 
que tange ao Contrato de Gestão de gerenciamento, operacionalização e execução das ações 
e serviços do Hospital Municipal de Urgência celebrado entre a Prefeitura e o Instituto GERIR, 
que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios 
referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de 
satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o 
requerimento. Item 17 - Requerimento n° 50/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Saúde de Guarulhos, no que tange ao 
Contrato de Gestão de gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do 
Hospital Municipal da Criança e do Adolescente (HMCA) celebrado entre a Prefeitura e o 
Instituto GERIR, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. 
Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa 
de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado 
o requerimento. Finalizada as deliberações, o Senhor Deputado Carlos Neder questionou 
acerca do convite para que o Presidente do Tribunal de Contas do Município compareça à 
reunião da CPI; o Senhor Deputado Edmir Chedid comunicou que estão sendo realizadas 
tratativas no sentido de viabilizar a presença do Presidente do TCM em data próxima. O 
Senhor Deputado Carlos Neder mencionou ainda matéria publicada no Portal G1 a respeito das 
CPIs na Assembleia Legislativa, e solicitou que a jornalista fizesse uma correção, destacando 
que sua renúncia ao cargo de vice-presidente da CPI-Planos de Saúde foi em protesto pelo 
não funcionamento da CPI. Com a palavra, o Senhor Deputado Marco Vinholi sugeriu que os 
Senhores Deputados membros da CPI fizessem uma reunião de trabalho, proposta que contou 

 Reunião do dia 16/05/2018 - Proceder à oitiva Dr. Haino Burmester, Coordenador 
de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde e Coordenador da 
Comissão de Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão com Organizações 
Sociais, convidado com o objetivo de prestar esclarecimentos pertinentes ao 
objeto desta CPI. 

 
Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no 
Plenário José Bonifácio da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a 
Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de 
"apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cassio Navarro, Marco Vinholi, 
Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de Madureira 
(membros efetivos) e Davi Zaia (membro substituto). Ausentes os Senhores Deputados Jorge 
Caruso e Roberto Morais. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 
reunião, convocada com a finalidade de proceder à oitiva do Dr. Haino Burmester, Coordenador 
de Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Saúde e Coordenador da Comissão de 
Avaliação da Execução dos Contratos de Gestão com Organizações Sociais, convidado com o 
objetivo de prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI. Dispensada da leitura, a 
ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e 
anunciou a presença do Sr. Moacir Pereira da Silva, servidor da 10ª Diretoria de Fiscalização 
do Tribunal de Contas do Estado, acompanhando a reunião. Ato contínuo, convidou o Dr. 
Haino Burmester para tomar assento à Mesa dos trabalhos, e agradeceu a presença do 
convidado, que atendeu prontamente o convite da CPI. Em seguida, lhe concedeu a palavra 
para que fizesse sua explanação. Com a palavra, o Dr. Haino fez uma breve abordagem sobre 
sua vida profissional, mencionando que é servidor da Secretaria da Saúde desde 2011, e se 
colocou à disposição para os questionamentos dos Senhores Deputados. Fizeram uso da 
palavra os Deputados: Carlos Neder, Cezinha de Madureira, Wellington Moura, Cassio 
Navarro, Edmir Chedid, Barros Munhoz e Marco Vinholi, seguidos pelos esclarecimentos do 
convidado. Com a palavra, o Senhor Deputado Carlos Neder comunicou ter renunciado à 
participação como representante da Assembleia Legislativa na Comissão de Avaliação dos 
contratos de gestão das OS's, tendo em vista a legislação eleitoral. O Senhor Presidente, 
Deputado Edmir Chedid, entregou ao Dr. Haino a documentação recebida pela CPI nas 
reuniões em que estiverem presentes o Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Dr. 
Renato Martins Costa, e o Representante do Conselho Estadual de Saúde na Comissão de 
Avaliação dos Contratos de Gestão das OS's, Sr. Mauri Bezerra dos Santos Filho. Finalizada a 
oitiva e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 22/05/2018.  

 

 Reunião do dia 22/05/2018 - apreciar requerimentos constantes da pauta 

Aos vinte e dois dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas, no Plenário 
Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Nona Reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da 
Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias 
de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cassio Navarro, Marco Vinholi, Carlos Neder, 
Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, e Roberto Morais (membros efetivos). 
Ausentes os Senhores Deputados Cezinha de Madureira e Jorge Caruso. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de 
apreciar requerimentos constantes da pauta. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior 
foi aprovada. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e passou à apreciação da 
Ordem do Dia: Item 1 - Requerimento n° 15/2018, de autoria do Deputado José Américo - 
Requer a convocação do Dr. Marco Antonio Zago, Secretário de Estado da Saúde, com o 
objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos 
chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o 
Estado e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como sobre outros 
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Pela ordem, o Senhor Deputado Marco Vinholi 
solicitou a suspensão dos trabalhos por dois minutos. Reabertos os trabalhos, o Senhor 
Presidente comunicou que, conforme acordo entre os Deputados, o termo "convocação" seria 
substituído por "convite". Em votação, foi aprovado o requerimento, na forma de convite. Item 2 
- Requerimento n° 16/2018, de autoria do Deputado José Américo - Requer a convocação da 
Sra. Karla Bertocco Trindade, Subsecretária de Parcerias e Inovação da Secretaria de Governo 
do Estado de São Paulo, ou seu respectivo sucessor no referido órgão (se for o caso), com o 
objetivo de "prestar informações e esclarecimentos sobre os procedimentos afetos à 
qualificação de organização social no Estado de São Paulo, assim a coordenação, fiscalização 
e a avaliação contínua das atividades pertinentes às referidas entidades. O Senhor Deputado 
Wellington Moura sugeriu que o termo "convocação" fosse substituído por "convite", proposta 
que contou com a concordância de todos. Em votação, foi aprovado o requerimento na forma 
de convite. Item 3 - Requerimento n° 28/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja convocado o Prof. Dr. David Uip, ex-Secretário de Estado da Saúde, para prestar 
esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos públicos, contratos, 
execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o Estado e as Organizações Sociais 
para gestão de serviços de saúde, bem como outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. 
Foi concedida vista aos Deputados Cassio Navarro e Wellington Moura. Item 4 - Requerimento 
n° 51/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Prof. Dr. David 
Uip, ex-Secretário de Estado da Saúde e atual Diretor da Faculdade de Medicina do ABC, para 
prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI; solicita que o convidado preste informações 
detalhadas sobre processos de investigação abertos em seu período de gestão, bem como 
sobre o que restou apurado nesses procedimentos relacionados às Organizações Sociais de 
Saúde que atuam junto à Secretaria de Estado da Saúde ou junto à Secretaria Municipal de 
Saúde. Foi concedida vista aos Deputados Marco Vinholi e Carlos Neder. Item 5 - 
Requerimento n° 52/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o 
Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, para prestar 
esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI; solicita que o convidado preste informações 
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para a unidade; c) Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d) Descrição de 
Serviços da Unidade. Concedida vista conjunta aos Deputados Carlão Pignatari e Edmir 
Chedid. Item 16 - Requerimento n° 63/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder, que Solicita 
que: a) Sejam ampliados os dias de sessões semanais e ouvidos dois ou mais depoimentos a 
cada dia de sessão; b) A CPI das OSS não interrompa os seus trabalhos durante o recesso 
parlamentar de julho; c) Seus trabalhos sejam prorrogados pelo prazo regimental de 60 
(sessenta) dias. Por sugestão do Deputado Carlão Pignatari, o requerimento foi desmembrado 
em 3 (três) para a deliberação item a item. Em votação, o item "a" foi aprovado. Em seguida, o 
Presidente Edmir Chedid, com a anuência dos membros presentes, colocou em votação o item 
"c". Aprovado o item "c". Na sequência, o Deputado Marco Vinholi solicitou vista do item "b". 
Concedida vista ao Deputado Marco Vinholi. Item 17 - Requerimento n° 64/2018, de autoria do 
Deputado José Américo, que Requer seja oficiada a Promotoria de Justiça da Cidadania e 
Patrimônio do Município de Itu-SP, para que preste informações sobre o inquérito civil que 
apura irregularidades na contratação da gerenciadora da Unidade de Pronto Atendimento - 
UPA Nossa Senhora Aparecida, naquele município, bem como se há denúncias, 
representações ou outros expedientes que apuram supostas irregularidades em outros 
contratos entre a administração municipal e organizações sociais para gerenciamento de 
equipamentos e prestação de serviços de saúde. Aprovado o requerimento. Concluída a pauta 
de deliberação de requerimentos, o Senhor Presidente anunciou que os convidados Dra. Dora 
Martin Strilicherk e Dr. Arthur Pinto Filho, ambos Promotores de Justiça de Direitos Humanos 
área da Saúde Pública Ministério Público do Estado de São Paulo, não responderam aos 
convites feitos e não compareceram a reunião. Ato contínuo, anunciou a presença do Dr. João 
José de Souza Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e Emprego, e convidou-o a compor a mesa. 
Em seguida, o Presidente concedeu-lhe a palavra. Com a palavra, o Dr. João José de Souza 
Prado relatou brevemente sua atuação na investigação de irregularidades trabalhistas e 
colocou-se a disposição da CPI para o fornecimento de informações. Em seguida, o Presidente 
Edmir Chedid abriu a palavra para os questionamentos dos Senhores Deputados. Fizeram 
perguntas e colocações os Deputados Carlos Neder, Carlão Pignatari, Davi Zaia, Marco Vinholi 
e o próprio presidente Edmir Chedid. Na sequência, o Deputado passou a palavra ao Dr. João 
José de Souza Prado, que fez os esclarecimentos necessários e, novamente, colocou-se a 
disposição para o fornecimento das informações que a CPI solicitar. O Senhor Presidente 
agradeceu a presença do convidado, dos Senhores Deputados e assessorias e, nada mais 
havendo a tratar, deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, João Victor 
Barison de Oliveira, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em 
reunião de 05/06/2018.  

 Reunião do dia 05/06/2018 - 1.Apreciar requerimentos constantes da pauta; 
2.Proceder às seguintes oitivas: 2.1 - Dr. João Antonio da Silva Filho, Presidente 
do Tribunal de Contas do Município de São Paulo; 2.2 - Dr. Carmino Antonio de 
Souza, Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 
São Paulo - COSEMS/SP. 

 

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas, no Plenário Tiradentes da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Segunda Reunião da 

Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da 
Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias 
de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, 
Wellington Moura, Cezinha de Madureira, Roberto Morais (membros efetivos), Carlão Pignatari 
e Hélio Nishimoto (membros substitutos). Ausentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, 
Marco Vinholi e Jorge Caruso. Presente também, acompanhando os trabalhos da CPI, os 
Senhores Deputados Davi Zaia e José Américo. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de apreciar requerimentos 
constantes da pauta e de proceder às oitivas do Conselheiro João Antonio da Silva Filho, 
Presidente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, e do Dr. Carmino Antonio de 
Souza, Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo - 
COSEMS/SP. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor 
Presidente agradeceu a presença de todos, e anunciou a presença do Sr. Gustavo Pereira, 
servidor da 1ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, acompanhando a 
reunião. Em seguida, passou à deliberação da Ordem do Dia. Item 1 - Requerimento n° 
28/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer a convocação do Dr. David Uip, 
ex-Secretário de Estado da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos 
afetos aos chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados 
entre o Estado e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros 
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Foi concedida vista ao Deputado Hélio Nishimoto. 
Item 2 - Requerimento n° 51/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja 
convidado o Prof. Dr. David Uip, ex-Secretário de Estado da Saúde e atual Diretor da 
Faculdade de Medicina do ABC, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Foi 
concedida vista ao Deputado Hélio Nishimoto. Item 3 - Requerimento n° 52/2018, de autoria do 
Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, Secretário 
Municipal de Saúde de São Paulo, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Foi 
concedida vista ao Deputado Cezinha de Madureira. Item 4 - Requerimento n° 54/2018, de 
autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-
Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Gestão e Contratos de Serviços de Saúde, da 
Secretaria de Estado da Saúde, e atual Chefe de gabinete do IAMSPE, para prestar 
esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Foi concedida vista ao Deputado Cezinha de 
Madureira. Item 5 - Requerimento n° 60/2018, de autoria do Deputado Cássio Navarro - 
Requer seja convidada a Dra. Adriana Berringer Stephan, Presidente da Fundação ABC, para 
prestar informações à CPI. O requerimento foi retirado para reexame da matéria, a pedido do 
autor. Item 6 - Requerimento n° 61/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja 
convidado o Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Superintendente da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Birigui, para que seja ouvido sobre as ações desenvolvidas pela entidade 
qualificada como OSS, solicitando que traga informações sobre os municípios em que atua, em 
especial envolvendo os contratos firmados com os Municípios de Barueri e Ribeirão Pires. Foi 
concedida vista aos Deputados Hélio Nishimoto e Edmir Chedid. Item 7 - Requerimento n° 
62/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convocado o Dr. Cleudson Garcia 
Montali, médico anestesiologista registrado no CREMESP, CRM n° 106.551, ex-diretor clínico 
da Santa Casa de Birigui e ex-diretor do Departamento Regional de Saúde II, de Araçatuba, a 
fim de que compareça à CPI para prestar esclarecimentos sobre as ações que desenvolve 

com a concordância do Senhor Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
comunicou a realização da próxima reunião no dia seguinte, com a finalidade de proceder à 
oitiva do Dr. Antonio Rugolo Junior, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, e 
deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente 
transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, 
Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 23/05/2018.  

 Reunião do dia 29/05/2018 - 1.Apreciar requerimentos constantes da pauta; 
2.Proceder às seguintes oitivas: 2.1 - Dr. Arthur Pinto Filho e Dra. Dora Martin 
Strilicherk, ambos Promotores de Justiça de Direitos Humanos - área da Saúde 
Pública - Ministério Público do Estado de São Paulo; 2.2 - Dr. João José de Souza 
Prado, Auditor Fiscal do Trabalho e Emprego. 

 
Aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e dezoito, às onze horas, no Plenário 
Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Primeira 
Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente 
da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar 
denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - 
OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob presidência do Deputado 
Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Marco Vinholi, Carlos Neder, Edmir Chedid, 
Wellington Moura (membros efetivos), os Senhores Deputados Carlão Pignatari e Davi Zaia 
(membros substitutos). Ausentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Barros Munhoz 
(justificada), Jorge Caruso, Cezinha de Madureira, Roberto Morais. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da 
reunião anterior foi aprovada. Item 1 - Requerimento n° 28/2018, de autoria do Deputado 
Wellington Moura, que Requer a convocação do Senhor Dr. David Uip, ex-Secretário de Estado 
da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos 
públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o Estado e as 
Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros assuntos 
pertinentes ao objeto desta CPI. Concedida vista conjunta aos Deputados Carlão Pignatari e 
Edmir Chedid. Item 2 - Requerimento n° 51/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder, que 
Requer seja convidado o Senhor Prof. Dr. David Uip, ex-Secretário de Estado da Saúde e atual 
Diretor da Faculdade de Medicina do ABC, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta 
CPI. Concedida vista conjunta aos Deputados Carlão Pignatari e Edmir Chedid. Item 3 - 
Requerimento n° 52/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder, que Requer seja convidado o 
Senhor Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, para 
prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Concedida vista conjunta aos Deputados 
Carlão Pignatari e Edmir Chedid. Item 4 - Requerimento n° 54/2018, de autoria do Deputado 
Carlos Neder, que Requer seja convidado o Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-Coordenador de 
Saúde da Coordenadoria de Gestão e Contratos de Serviços de Saúde, da Secretaria de 
Estado da Saúde e atual Chefe de gabinete do IAMSPE, para prestar esclarecimentos e ser 
ouvido nesta CPI. Concedida vista conjunta aos Deputados Carlão Pignatari e Edmir Chedid. 
Item 5 - Requerimento n° 56/2018, de autoria do Deputado Cassio Navarro, que Requer seja 
convidado o Dr. Antonio Mendes de Freitas, Presidente da Cruzada Bandeirante São Camilo 
Assistência Médico Social, para prestar informações à CPI. Aprovado o requerimento. Item 6 - 
Requerimento n° 57/2018, de autoria do Deputado Cassio Navarro, que Requer seja convidado 

o Senhor Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, Diretor Presidente da SPDM - Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, para prestar informações à CPI. Aprovado o 
requerimento. Item 7 - Requerimento n° 58/2018, de autoria do Deputado Cassio Navarro, que 
Requer seja convidado o Senhor Prof. Dr. Trajano Sardenberg, Vice-Presidente da FAMESP - 
Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar, para prestar informações à CPI. 
Aprovado o requerimento. Item 8 - Requerimento n° 59/2018, de autoria do Deputado Cassio 
Navarro, que Requer seja convidado o Senhor Haruo Ishikawa, Presidente do SECONCI - 
Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo, para prestar informações à CPI. 
Aprovado o requerimento. Item 9 - Requerimento n° 60/2018, de autoria do Deputado Cassio 
Navarro, que Requer seja convidada a Senhora Dra. Adriana Berringer Stephan, Presidente da 
Fundação ABC, para prestar informações à CPI. Concedida vista ao Deputado Marco Vinholi. 
Item 10 - Requerimento n° 61/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder, que Requer seja 
convidado o Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Superintendente da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Birigui, para que seja ouvido sobre as ações desenvolvidas pela entidade 
qualificada como OSS, solicitando que traga informações sobre os municípios em que atua, em 
especial envolvendo os contratos firmados com os Municípios de Barueri e Ribeirão Pires. 
Concedida vista conjunta aos Deputados Carlão Pignatari e Carlos Neder. Item 11 - 
Requerimento n° 62/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder, que Requer seja convocado o 
Dr. Cleudson Garcia Montali, médico anestesiologista registrado no CREMESP, CRM n° 
106.551, ex-diretor clínico da Santa Casa de Birigui e ex-diretor do Departamento Regional de 
Saúde II, de Araçatuba, a fim de que compareça à CPI para prestar esclarecimentos sobre as 
ações que desenvolve representando a OSS Santa Casa de Misericórdia de Birigui, trazendo 
informações detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados, cíveis, 
criminais ou administrativos, bem como judiciais, que envolvam a instituição e o Dr. Cleudson 
Garcia Montali. Concedida vista conjunta aos Deputados Carlão Pignatari e Carlos Neder. Item 
12 - Requerimento n° 65/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder, que Requer seja 
convocada a Sra. Diretora Presidente da Casa de Saúde Santa Marcelina, Irmã Rosane 
Ghedin, gestora dos contratos da mencionada Santa Casa, a fim de que a convocada 
compareça à CPI para prestar esclarecimentos e trazer informações detalhadas sobre 
contratos de gestão firmados com a Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo. Aprovado o requerimento. Item 13 - Requerimento n° 66/2018, de autoria 
do Deputado Carlos Neder, que Requer seja convocada a Sra. Renata Gomes dos Santos, 
advogada lotada na Secretaria de Estado da Saúde que atua, segundo portfólio, no ramo de 
"Contratações de Organizações Sociais", a fim de que a convocada compareça à CPI para 
prestar esclarecimentos e trazer informações detalhadas sobre sua atuação junto à Secretaria 
de Estado da Saúde enquanto nomeada em cargo público, em correlação com sua atuação na 
advocacia privada. Concedida vista conjunta aos Deputados Davi Zaia e Carlos Neder. Item 14 
- Requerimento n° 42/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid, que Requer a convocação 
do Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, Ex-Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, com 
o objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta 
CPI. Concedida vista conjunta aos Deputados Carlão Pignatari e Edmir Chedid. Item 15 - 
Requerimento n° 34/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura, que Requer seja 
solicitado à Secretaria Municipal de Praia Grande, no que tange ao Contrato de Gestão do 
COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE PRAIA GRANDE, celebrado entre a Prefeitura 
de Praia Grande e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a) Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b) Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
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Cássio Navarro, Marco Vinholi, Barros Munhoz, Jorge Caruso, Wellington Moura e Roberto 
Morais. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, 
convocada com a finalidade de proceder às seguintes oitivas: 1 - Dr. Didier Roberto Torres 
Ribas, Superintendente do Serviço Social da Construção Civil do Estado de São Paulo - 
SECONCI-SP e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde - CROSS no 
Estado de São Paulo; 2 - Dr. Haruo Ishikawa, Presidente do Serviço Social da Construção do 
Estado de São Paulo - SECONCI-SP; 3 - Dr. Michel Fukusato, sócio da empresa Sam Clínica 
Médica Sociedade Empresarial Ltda. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi 
aprovada. A seguir, o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e anunciou a 
presença do Sr. Moacir Pereira da Silva, representante do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, servidor da 1ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, 
acompanhando a reunião. Após, o Senhor Presidente convidou para tomarem assento à Mesa 
dos trabalhos o Sr. Didier Roberto Torres Ribas, Superintendente do Serviço Social da 
Construção Civil do Estado de São Paulo (SECONCI-SP) e da Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços de Saúde (CROSS) no Estado de São Paulo, e o Sr. Haruo Ishikawa, 
Presidente do Serviço Social da Construção do Estado de São Paulo (SECONCI-SP). Ambos 
estavam acompanhados de advogado da instituição, Dr. Pietro Sidotti, que também compôs a 
Mesa dos trabalhos. Ato contínuo, antes de terem início os depoimentos dos convidados, o 
Senhor Deputado Carlos Neder fez uso da palavra para solicitar ao Senhor Presidente fosse 
distribuída a todos os Deputados membros reportagem tratando de tema afeto ao objeto da 
CPI. Em seguida, teve lugar o depoimento do Sr. Didier Roberto Antonio Ribas, que fez uma 
breve explanação sobre a estrutura e a atuação da CROSS e do SECONCI-SP e foi inquirido, 
sucessivamente, pelos Deputados Cezinha de Madureira, Ramalho da Construção, José 
Américo, Carlos Neder e Edmir Chedid. O Deputado José Américo, ao fazer uso da palavra, 
solicitou ao Sr. Didier que fornecesse à CPI a lista de todos os contratos de quarteirização dos 
Hospitais de Cotia e de Itapecerica da Serra e a lista dos vinte itens mais frequentes 
comprados pelas duas instituições. A seguir, sucedeu-se o depoimento do Sr. Haruo Ishikawa, 
que teceu breves comentários a respeito do SECONCI-SP e respondeu a algumas indagações 
formuladas pelos Deputados presentes. Também fez uso da palavra, para alguns 
esclarecimentos, o Dr. Pietro Sidotti, responsável pelo Departamento Jurídico e de Compliance 
do Seconci-SP. Em suas considerações finais, o Sr. Haruo Ishikawa convidou os presentes a 
visitarem os hospitais e AMEs do Seconci, parabenizou os parlamentares e se colocou à 
disposição para outros esclarecimentos necessários. Finalizada a oitiva dos convidados, o 
Senhor Presidente suspendeu a reunião por um minuto. Reabertos os trabalhos, convidou o Dr. 
Michel Fukusato, sócio da empresa Sam Clínica Médica Sociedade Empresarial Ltda, para 
tomar assento à Mesa dos trabalhos, e agradeceu a presença do convidado. Em seguida, lhe 
concedeu a palavra para que fizesse sua identificação. O Dr. Michel apresentou-se como 
médico anestesiologista, sócio da empresa Sam, que presta serviços para algumas 
organizações sociais de saúde do Estado, e se colocou à disposição para os questionamentos 
dos Senhores Deputados. Fez uso da palavra, para algumas considerações, o Senhor 
Deputado Ramalho da Construção. Em seguida, fizeram uso da palavra, para 
questionamentos, os Senhores Deputados Carlos Neder, Edmir Chedid e Cezinha de 
Madureira, seguidos pelos esclarecimentos do convidado. O Senhor Deputado Carlos Neder 
mencionou a necessidade de ser ouvido na CPI o Presidente do Conselho Regional de 
Medicina, e solicitou que o Dr. Michel Fukusato, fornecesse à CPI alguns documentos, com o 
que concordou o depoente. Finalizada a oitiva do Dr. Michel Fukusato, o Senhor Presidente 

agradeceu a presença do convidado, e informou as datas das próximas reuniões, bem como os 
convidados previstos. Em seguida, abordou uma situação da maior gravidade que diz respeito 
às Comissões: relatou a situação crítica que está vivendo o Departamento de Comissões, com 
a falta de funcionários; disse que o Departamento vem perdendo sistematicamente seus 
quadros para outros setores da Casa como, por exemplo, o Setor de Compras e o RH, além 
das aposentadorias, e que a migração se dá em decorrência de uma gratificação que o 
Departamento não possui. Disse que a situação está tão crítica que se um secretário ou 
secretária de Comissão ficar doente, acarretará em prejuízos ao bom andamento dos 
trabalhos. Para finalizar, foi enfático ao pedir o apoio dos Deputados para o Departamento de 
Comissões. Os Senhores Deputados Ramalho da Construção e Carlos Neder se dispuseram a 
apoiar o Departamento de Comissões, junto à Mesa Diretora. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que foi 
gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, 
fará parte desta ata que nós, Alessandra Verrone Chimeli, Analista Legislativo, e Letícia Chamy 
Farkuh, Analista Legislativo, lavramos e assinamos após sua Excelência. Aprovada em reunião 
de 12/06/2018.  

 
 

 Reunião do dia 12/06/2018 - 1.Apreciar requerimentos constantes da pauta; 
2.Proceder às seguintes oitivas: 2.1 - Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, Diretor 
Presidente da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina; 
2.2 - Dr. Antonio Mendes de Freitas, Presidente da Cruzada Bandeirante São 
Camilo Assistência Médico-Social  

 
Aos doze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas, no Plenário Tiradentes da 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima Quinta Reunião da 
Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da 
Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias 
de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, 
Wellington Moura, Cezinha de Madureira (membros efetivos), Carlão Pignatari, Davi Zaia 
(membros substitutos), Fernando Capez (membro substituto eventual) e, ao longo da reunião, 
os Senhores Deputados Marco Vinholi e Roberto Morais. Ausentes os Senhores Deputados 
Cássio Navarro e Jorge Caruso. Presentes também, acompanhando os trabalhos da CPI, os 
Senhores Deputados Pedro Tobias, José Américo e Ricardo Madalena. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de 
apreciar requerimentos constantes da pauta e de proceder às oitivas do Prof. Dr. Ronaldo 
Ramos Laranjeira, Diretor Presidente da SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento 
da Medicina, e do Dr. Antonio Mendes de Freitas, Presidente da Cruzada Bandeirante São 
Camilo Assistência Médico-Social. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi 
aprovada. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e anunciou a presença do Sr. 
Gustavo Pereira, servidor da 1ª Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, 
acompanhando a reunião; no decorrer da reunião, também foi anunciada a presença do Sr. 

representando a OSS Santa Casa de Misericórdia de Birigui, trazendo informações detalhadas 
sobre processos de investigação em curso ou arquivados, cíveis, criminais ou administrativos, 
bem como judiciais, que envolvam a instituição e o Dr. Cleudson Garcia Montali. Foi concedida 
vista aos Deputados Hélio Nishimoto e Edmir Chedid. Item 8 - Requerimento n° 66/2018, de 
autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convocada a Sra. Renata Gomes dos Santos, 
advogada lotada na Secretaria de Estado da Saúde que atua, segundo portfólio, no ramo de 
"Contratações de Organizações Sociais", a fim de que a convocada compareça à CPI para 
prestar esclarecimentos e trazer informações detalhadas sobre sua atuação junto à Secretaria 
de Estado da Saúde enquanto nomeada em cargo público, em correlação com sua atuação na 
advocacia privada. Foi concedida vista aos Deputados Roberto Morais e Edmir Chedid. Item 9 - 
Requerimento n° 34/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer seja solicitado à 
Secretaria Municipal de Praia Grande, no que tange ao Contrato de Gestão do COMPLEXO 
HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE PRAIA GRANDE, celebrado entre a Prefeitura de Praia 
Grande e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e 
Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a 
unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços 
da Unidade. Foi concedida vista ao Deputado Hélio Nishimoto. Item 10 - Requerimento n° 
42/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer a convocação do Sr. Eduardo Ribeiro 
Adriano, Ex-Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da Saúde, com o objetivo de prestar 
informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado o 
requerimento. Item 11 - Requerimento n° 67/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid - 
Requer a realização de diligências, por membros desta CPI ou por funcionários por eles 
designados, para vistorias de equipamentos de saúde públicos gerenciados por organizações 
sociais no Estado de São Paulo, em localidades e datas a serem definidas oportunamente, 
podendo proceder com inspeções e requisitar informações e documentos, de modo que se 
possa dirimir dúvidas e auferir a verdade sobre os fatos relacionados à execução dos contratos 
de gestão e que estão sendo apurados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Aprovado 
o requerimento. Item 12 - Requerimento n° 63/2018 - item b, de autoria do Deputado Carlos 
Neder - Solicita que a CPI das OSS não interrompa os seus trabalhos durante o recesso 
parlamentar de julho. Foi concedida vista aos Deputados Roberto Morais e Edmir Chedid. Ato 
contínuo, o Senhor Presidente convidou o Conselheiro João Antonio, Presidente do Tribunal de 
Contas do Município, para tomar assento à Mesa dos trabalhos, e agradeceu a presença do 
convidado, que atendeu prontamente o convite da CPI. O Dr. João Antonio veio acompanhado 
do Conselheiro Relator da matéria, Dr. Maurício Faria, e da técnica Sra. Lucy Mineiro, que 
também passaram a compor a Mesa dos trabalhos. Em seguida, o Senhor Presidente da CPI 
concedeu a palavra ao Conselheiro João Antonio para que fizesse sua explanação. Com a 
palavra, o Dr. João Antonio agradeceu o convite e fez uma breve saudação aos presentes; 
informou que o Conselheiro Maurício Faria, responsável pela relatoria da saúde no Tribunal de 
Contas do Município, seria um dos conselheiros mais bem preparados para discorrer acerca do 
tema objeto da CPI na reunião. Também mencionou a presença da Sra. Lucy Mineiro, 
coordenadora da área, destacando a disponibilidade do TCM em oferecer subsídios para a 
CPI. O Conselheiro João Antonio também fez uma breve menção a valores investidos em 
organizações sociais da saúde. Após, o Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, passou a 
palavra ao Conselheiro Mauricio Faria, que abordou, dentre outros tópicos, o trabalho de 
fiscalização que o Tribunal de Contas do Município vem realizando em relação às 
transferências para as organizações sociais, especialmente em relação aos contratos de  

gestão; disse que o volume maior de recursos orçamentários na prestação de serviços de 
saúde é transferido para as Organizações Sociais da Saúde, exemplificando com números; o 
Conselheiro Mauricio Faria fez ainda uma análise sobre o que se observou com o 
desenvolvimento e crescimento dos contratos de gestão no Município de São Paulo a partir de 
2007, destacando a dificuldade da Secretaria Municipal de Saúde em desenvolver a 
capacidade de gerenciar, fiscalizar e dar diretrizes para as atividades das OSS's. Com a 
palavra, o Presidente do TCM, Conselheiro João Antonio, disse que seria designado um 
técnico para acompanhar os trabalhos da CPI, e seriam disponibilizados relatórios para 
subsidiar os trabalhos. Finalizada a exposição, os convidados receberam questionamentos dos 
Senhores Deputados, a saber: Deputado Carlos Neder, Deputado Barros Munhoz e Deputado 
Edmir Chedid, seguidos pelos esclarecimentos do Conselheiro Mauricio Faria, que mencionou 
que encaminharia à CPI documentos e relatórios solicitados, e da técnica Sra. Lucy Mineiro. 
Finalizada a oitiva dos representantes do TCM, o Senhor Presidente convidou o Dr. Carmino 
Antonio de Souza, Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de 
São Paulo - COSEMS/SP e Secretário da Saúde do Município de Campinas, para tomar 
assento à Mesa dos trabalhos. O convidado fez uma breve exposição, abordando como iniciou-
se e desenvolveu-se o processo de contratos de gestão com Organizações Sociais da Saúde 
no município de Campinas a partir de 2015, e se colocou à disposição da CPI para prestar 
maiores esclarecimentos em outra oportunidade, se assim fosse necessário. Após, fizeram uso 
da palavra, para questionamentos e considerações, os Senhores Deputados Carlos Neder, 
Barros Munhoz, Davi Zaia e Edmir Chedid, seguidos pelos esclarecimentos do convidado. 
Finalizada a oitiva e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradeceu a presença 
de todos e declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia, e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy 
Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 
06/06/2018.  

 Reunião do dia 07/06/2018 - Proceder às seguintes oitivas: 1 - Dr. Didier Roberto 
Torres Ribas, Superintendente do Serviço Social da Construção Civil do Estado 
de São Paulo - SECONCI-SP e da Central de Regulação de Ofertas de Serviços de 
Saúde - CROSS no Estado de São Paulo; 2 - Dr. Haruo Ishikawa, Presidente do 
Serviço Social da Construção do Estado de São Paulo - SECONCI-SP; 3 - Dr. 
Michel Fukusato, sócio da empresa Sam Clínica Médica Sociedade Empresarial 
Ltda.  

 

Aos sete dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, no 
Plenário D. Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima 
Quarta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de 
"apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes, na qualidade de membros efetivos, os Senhores 
Deputados Carlos Neder, Edmir Chedid e Cezinha de Madureira; na qualidade de membro 
substituto, o Senhor Deputado Davi Zaia; e, por fim, na qualidade de membro substituto 
eventual, o Senhor Deputado Ramalho da Construção. Presente, ainda, acompanhando os 
trabalhos da Comissão, o Senhor Deputado José Américo. Ausentes os Senhores Deputados 
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substituto). Ausentes os Senhores Deputados Barros Munhoz, Jorge Caruso, Cezinha de 
Madureira e Roberto Morais. Presentes também, acompanhando os trabalhos da CPI, os 
Senhores Deputados José Américo e Orlando Bolçone. Havendo número regimental, o Senhor 
Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de proceder à oitiva do 
Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, convidado 
com a finalidade de tratar de assuntos pertinentes ao objeto da CPI. Dispensada da leitura, a 
ata da reunião anterior foi aprovada. A seguir, o Senhor Presidente agradeceu a presença de 
todos e anunciou a presença do ex-Deputado Vinicius Camarinha e dos Senhores Moacir 
Pereira da Silva, representante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, servidor da 1ª 
Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e do Sr. Guilherme José de Lima, 
representante do Tribunal de Contas do Município, acompanhando a reunião. Anunciou ainda a 
presença do Sr. Antonio Colucci, ex-prefeito de Ilhabela. Após, o Senhor Presidente, Deputado 
Edmir Chedid, convidou o Procurador-Geral, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, para tomar assento 
à Mesa dos trabalhos. O Dr. Smanio veio acompanhado dos Promotores Dr. Garreta e Dr. 
Cosenzo, que também passaram a compor a Mesa dos trabalhos. Ato contínuo, o Deputado 
Edmir Chedid passou a palavra ao Dr. Smanio para sua exposição inicial. O convidado 
cumprimentou o Deputado Edmir Chedid pela iniciativa de propor a CPI e colocou o Ministério 
Público à disposição para colaborar com os trabalhos; abordou, dentre outros pontos, alguns 
trabalhos desenvolvidos pelo Ministério Público, e entregou à Mesa documento intitulado 
"Saúde pública e terceirização". O Senhor Presidente solicitou que fosse distribuída cópia do 
referido documento aos Senhores Deputados presentes, o que foi feito. Após, o Senhor 
Presidente abordou alguns aspectos relacionados à CPI, dentre os quais um balanço do que já 
ocorreu, como número de reuniões, oitivas realizadas, e mencionou também as próximas 
oitivas. Em seguida, fizeram uso da palavra, para questionamentos e considerações, os 
Senhores Deputados Carlos Neder, Cassio Navarro, Marco Vinholi, Davi Zaia e Edmir Chedid, 
seguidos pelos esclarecimentos do convidado. Finalizada a oitiva do Dr. Smanio, o Senhor 
Presidente agradeceu a presença do convidado, e informou as datas das próximas reuniões, 
bem como os convidados previstos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço 
de Audiofonia, e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que 
eu, Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada 
em reunião de 19/06/2018.  

 Reunião do dia 19/06/2018 - 1.Apreciar requerimentos constantes da pauta; 
2.Proceder às seguintes oitivas: 2.1 - Irmã Rosane Ghedin, Diretora Presidente da 
Casa de Saúde Santa Marcelina; 2.2 - Prof. Dr. Trajano Sardenberg Vice Diretor-
Presidente da FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar. 

 
Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima 
Sétima Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de 
"apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Marco Vinholi, 
Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, Roberto Morais (membros 

efetivos) e, no decorrer dos trabalhos, o Deputado Pedro Tobias (membro substituto eventual), 
com a saída do Deputado Marco Vinholi. Ausentes os Senhores Deputados Jorge Caruso e 
Cezinha de Madureira. Presentes também, acompanhando os trabalhos da CPI, os Senhores 
Deputados José Américo e Davi Zaia. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de apreciar requerimentos constantes 
da pauta e de proceder às oitivas da Irmã Rosane Ghedin, Diretora Presidente da Casa de 
Saúde Santa Marcelina, e do Prof. Dr. Trajano Sardenberg, Vice Diretor-Presidente da 
FAMESP - Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar. Dispensada da leitura, a ata 
da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, e 
anunciou a presença do Sr. Gustavo Pereira, servidor da 1ª Diretoria de Fiscalização do 
Tribunal de Contas do Estado, e da Sra. Helena Campos Sarchis, servidora do Tribunal de 
Contas do Município, acompanhando a reunião. Em seguida, o Senhor Presidente passou à 
deliberação da Ordem do Dia: Item 1 - Requerimento n° 28/2018, de autoria do Deputado 
Wellington Moura - Requer a convocação do Dr. David Uip, ex-Secretário de Estado da Saúde, 
para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos públicos, 
contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o Estado e as Organizações 
Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros assuntos pertinentes ao objeto 
desta CPI. O Deputado Marco Vinholi sugeriu que o termo "convocação" fosse substituído por 
"convite", proposta que contou com a concordância de todos. Aprovado o requerimento, na 
forma de convite. Item 2 - Requerimento n° 51/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - 
Requer seja convidado o Prof. Dr. David Uip, ex-Secretário de Estado da Saúde e atual Diretor 
da Faculdade de Medicina do ABC, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. O 
requerimento restou prejudicado, em consequência da aprovação do item 1 da pauta. Item 3 - 
Requerimento n° 52/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o 
Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, para prestar 
esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Aprovado o requerimento. Item 4 - Requerimento n° 
54/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Dr. Márcio Cidade 
Gomes, ex-Coordenador de Saúde da Coordenadoria de Gestão e Contratos de Serviços de 
Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, e atual Chefe de gabinete do IAMSPE, para prestar 
esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Aprovado o requerimento. Item 5 - Requerimento n° 
61/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Sr. Antônio Carlos de 
Oliveira, Superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, para que 
seja ouvido sobre as ações desenvolvidas pela entidade qualificada como OSS, solicitando que 
traga informações sobre os municípios em que atua, em especial envolvendo os contratos 
firmados com os Municípios de Barueri e Ribeirão Pires. Aprovado o requerimento. Item 6 - 
Requerimento n° 62/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convocado o Dr. 
Cleudson Garcia Montali, médico anestesiologista registrado no CREMESP, CRM n° 106.551, 
ex-diretor clínico da Santa Casa de Birigui e ex-diretor do Departamento Regional de Saúde II, 
de Araçatuba, a fim de que compareça à CPI para prestar esclarecimentos sobre as ações que 
desenvolve representando a OSS Santa Casa de Misericórdia de Birigui, trazendo informações 
detalhadas sobre processos de investigação em curso ou arquivados, cíveis, criminais ou 
administrativos, bem como judiciais, que envolvam a instituição e o Dr. Cleudson Garcia 
Montali. O Deputado Marco Vinholi sugeriu que o termo "convocação" fosse substituído por 
"convite", proposta que contou com a concordância de todos. Aprovado o requerimento, na 
forma de convite. Item 7 - Requerimento n° 68/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - 
Requer seja convidado o Sr. Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São 

Rafael Arantes, Supervisor de Equipes do Tribunal de Contas do Município. Em seguida, o 
Senhor Presidente passou à deliberação da Ordem do Dia: Item 1 - Requerimento n° 28/2018, 
de autoria do Deputado Wellington Moura - Requer a convocação do Dr. David Uip, ex-
Secretário de Estado da Saúde, para prestar esclarecimentos sobre os procedimentos afetos 
aos chamamentos públicos, contratos, execução e fiscalização dos contratos celebrados entre 
o Estado e as Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, bem como outros 
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Foi concedida vista ao Deputado Barros Munhoz. 
Item 2 - Requerimento n° 51/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja 
convidado o Prof. Dr. David Uip, ex-Secretário de Estado da Saúde e atual Diretor da 
Faculdade de Medicina do ABC, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Foi 
concedida vista conjunta aos Deputados Fernando Capez e Barros Munhoz. Item 3 - 
Requerimento n° 52/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o 
Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, para prestar 
esclarecimentos e ser ouvido nesta CPI. Foi concedida vista conjunta aos Deputados Fernando 
Capez e Barros Munhoz. Item 4 - Requerimento n° 54/2018, de autoria do Deputado Carlos 
Neder - Requer seja convidado o Dr. Márcio Cidade Gomes, ex-Coordenador de Saúde da 
Coordenadoria de Gestão e Contratos de Serviços de Saúde, da Secretaria de Estado da 
Saúde, e atual Chefe de gabinete do IAMSPE, para prestar esclarecimentos e ser ouvido nesta 
CPI. Foi concedida vista ao Deputado Davi Zaia. Item 5 - Requerimento n° 61/2018, de autoria 
do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Sr. Antônio Carlos de Oliveira, 
Superintendente da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Birigui, para que seja ouvido 
sobre as ações desenvolvidas pela entidade qualificada como OSS, solicitando que traga 
informações sobre os municípios em que atua, em especial envolvendo os contratos firmados 
com os Municípios de Barueri e Ribeirão Pires. Foi concedida vista ao Deputado Fernando 
Capez. Item 6 - Requerimento n° 62/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja 
convocado o Dr. Cleudson Garcia Montali, médico anestesiologista registrado no CREMESP, 
CRM n° 106.551, ex-diretor clínico da Santa Casa de Birigui e ex-diretor do Departamento 
Regional de Saúde II, de Araçatuba, a fim de que compareça à CPI para prestar 
esclarecimentos sobre as ações que desenvolve representando a OSS Santa Casa de 
Misericórdia de Birigui, trazendo informações detalhadas sobre processos de investigação em 
curso ou arquivados, cíveis, criminais ou administrativos, bem como judiciais, que envolvam a 
instituição e o Dr. Cleudson Garcia Montali. Foi concedida vista ao Deputado Fernando Capez. 
Item 7 - Requerimento n° 66/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja 
convocada a Sra. Renata Gomes dos Santos, advogada lotada na Secretaria de Estado da 
Saúde que atua, segundo portfólio, no ramo de "Contratações de Organizações Sociais", a fim 
de que a convocada compareça à CPI para prestar esclarecimentos e trazer informações 
detalhadas sobre sua atuação junto à Secretaria de Estado da Saúde enquanto nomeada em 
cargo público, em correlação com sua atuação na advocacia privada. Aprovado o 
requerimento. Item 8 - Requerimento n° 34/2018, de autoria do Deputado Wellington Moura - 
Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Praia Grande, no que tange ao Contrato de 
Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE PRAIA GRANDE, celebrado entre a 
Prefeitura de Praia Grande e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os seguintes documentos: a. 
Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade 
estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. 
Descrição de Serviços da Unidade. Foi concedida vista ao Deputado Fernando Capez. Item 9 - 
Requerimento n° 63/2018 - item b, de autoria do Deputado Carlos Neder - Solicita que a CPI 

das OSS não interrompa os seus trabalhos durante o recesso parlamentar de julho. Foi 
concedida vista ao Deputado Davi Zaia. Finalizada a deliberação dos requerimentos, o Senhor 
Presidente convidou o Prof. Dr. Ronaldo Ramos Laranjeira, Diretor Presidente da SPDM, para 
tomar assento à Mesa dos trabalhos, e agradeceu a presença do convidado, que atendeu 
prontamente o convite da CPI. O Dr. Ronaldo estava acompanhado do advogado da instituição, 
Dr. Anderson Viar Ferraresi, que também compôs a Mesa dos trabalhos. O convidado 
apresentou à Mesa requerimento de participação dos Senhores Nacime Salomão Mansur e 
Mário Silva Monteiro, e houve a concordância do Senhor Presidente e do colegiado para que 
também compusessem a Mesa dos trabalhos. Em seguida, o Deputado Edmir Chedid 
concedeu a palavra para que o convidado fizesse sua explanação. Com a palavra, o Dr. 
Ronaldo fez um breve histórico dos trabalhos desenvolvidos pela SPDM e pelo Hospital São 
Paulo, destacando, dentre outros aspectos, seu caráter filantrópico, e o papel assumido pela 
SPDM na gestão de instituições hospitalares. Em seguida, fez uso da palavra o Senhor 
Deputado José Américo, para saudar o convidado e fazer algumas considerações sobre o 
tema. Após, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos seguintes Deputados, para que 
fizessem seus questionamentos: Carlão Pignatari, Marco Vinholi e Carlos Neder, seguidos 
pelos esclarecimentos do Dr. Ronaldo e do Sr. Nacime, além de alguns esclarecimentos terem 
sido prestados pelo Dr. Anderson. O Dr. Ronaldo entregou à Mesa "Termo de Compromisso de 
Adesão ao Manual de Conformidade Administrativa, Políticas e Princípios de Integridade da 
SPDM", documento assinado pelo Dr. Michel Fukusato como representante legal da Sam 
Clínica Médica Sociedade Empresarial Ltda.. O Senhor Deputado Edmir Chedid passou a 
presidência dos trabalhos ao Senhor Deputado Barros Munhoz e passou a fazer seus 
questionamentos, após os quais se seguiram os esclarecimentos dos convidados. 
Reassumindo a Presidência dos trabalhos, o Deputado Edmir Chedid concedeu a palavra ao 
Deputado Barros Munhoz, que fez suas considerações sobre o tema. Após alguns 
questionamentos do Senhor Deputado Carlos Neder, o Senhor Deputado Barros Munhoz 
consultou sobre a existência de quorum regimental para dar continuidade aos trabalhos. 
Constatada a ausência de quorum, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, e 
consequentemente deixou de ser ouvido o segundo convidado, Dr. Antonio Mendes de Freitas, 
Presidente da Cruzada Bandeirante São Camilo Assistência Médico-Social. A reunião foi 
gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, 
fará parte desta ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após 
sua Excelência. Aprovada em reunião de 13/06/2018.  

 13/06/2018 - proceder à oitiva do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São 
Paulo, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, convidado com a finalidade de tratar de 
assuntos pertinentes ao objeto da CPI 

 
Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta minutos, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima 
Sexta Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de 
"apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Marco Vinholi, 
Carlos Neder, Edmir Chedid, Wellington Moura (membros efetivos), e Davi Zaia (membro 
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constituição da Famesp, abordando a relação da Famesp com a Faculdade de Medicina e com 
o Hospital das Clínicas; mencionou, dentre outros tópicos, ser uma entidade filantrópica que a 
partir de 2011 foi qualificada como Organização Social de Saúde, quando então começou a 
participar de contratos de gestão; discorreu ainda sobre algumas atividades desenvolvidas, e 
distribuiu aos Senhores Deputados documentação referente a unidades de saúde gerenciadas 
pela Famesp por meio de contratos de gestão com a Secretaria da Saúde. Após sua 
explanação, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos seguintes Deputados, para que 
fizessem seus questionamentos: Pedro Tobias, Cassio Navarro, Carlos Neder e Edmir Chedid, 
seguidos pelos esclarecimentos do convidado. Fez uso da palavra também, para algumas 
considerações, a Dra. Débora Maciel Cavalcante Rosa. Finalizada a oitiva e nada mais 
havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo 
Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta 
ata que eu, Letícia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. 
Aprovada em reunião de 20/06/2018.   
 

 20/06/2018 - Proceder às seguintes oitivas: 1. Dr. Valter Foleto Santin, Promotor 
de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São 
Paulo; 2. Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, Ex-Secretário Adjunto da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo; 3. Sra. Renata Gomes dos Santos, Assessora 
Técnica de Gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo 

 
Aos vinte dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, no 
Plenário D. Pedro I da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima 
Oitava Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de 
"apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes, na qualidade de membros efetivos, os Senhores 
Deputados Cássio Navarro, Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura e 
Roberto Morais. Ausentes os Senhores Deputados Marco Vinholi, Jorge Caruso, Cezinha de 
Madureira e Roberto Morais. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta 
a reunião, convocada com a finalidade de proceder às seguintes oitivas: 1 - Dr. Valter Foleto 
Santin, Promotor de Justiça do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de 
São Paulo; 2 - Sr. Eduardo Ribeiro Adriano, ex-Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo; 3 - Sra. Renata Gomes dos Santos, Assessora Técnica de Gabinete da 
Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior 
foi aprovada. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou estarem presentes, na condição de 
representante do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a Sra. Marcela Pégolo da 
Silveira, e na condição de representante do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, a 
Sra. Maria Clara Watanabe. A seguir, o Senhor Presidente convidou para tomar assento à 
mesa dos trabalhos o Dr. Valter Foleto Santin, Promotor de Justiça do Patrimônio Público e 
Social do Ministério Público do Estado de São Paulo, que se apresentou e proferiu breve 
explanação acerca do objeto desta CPI, tendo posteriormente respondido a questionamentos 
formulados pelo Deputado Carlos Neder. Este solicitou ao convidado cópia da resposta 
apresentada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo no procedimento preparatório 

de inquérito civil por ele conduzido, instaurado em razão de representação apresentada pelo 
SindSaúde (Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo), bem 
como indagou ao Presidente se haveria a possibilidade de a CPI formular questionamento 
formal à Promotoria do Patrimônio Público e Social do Ministério Público do Estado de São 
Paulo sobre se determinadas contratações que têm sido feitas por algumas organizações 
sociais da área da saúde, a exemplo dos agentes comunitários de saúde, obedecem ou não 
aos termos preconizados pela cartilha apresentada pelo Procurador Geral de Justiça em 
reunião anterior da CPI, a qual veda expressamente a terceirização de determinadas atividades 
nos contratos de gestão; por fim, pediu ao convidado que disponibilizasse a relação de todas 
as ações civis públicas conduzidas pelas Promotorias do Patrimônio Público e Social, de Saúde 
e de Fundações Privadas relacionadas à existência de terceirização ou até mesmo 
quarteirização de atividades desempenhadas por organizações sociais da área da saúde. 
Após, o Senhor Presidente convidou para tomar assento à mesa dos trabalhos o Sr. Eduardo 
Ribeiro Adriano, ex-Secretário Adjunto da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O 
Deputado Carlos Neder pediu a palavra para solicitar a distribuição de cópias do acórdão do 
Supremo Tribunal Federal que julgou a constitucionalidade da Lei 9.637, de 1998, a chamada 
lei das organizações sociais, decidindo pela interpretação conforme à Constituição Federal de 
1988. Após, o convocado se apresentou como ocupante de diversos cargos na referida Pasta 
durante a gestão do Dr. David Uip, especialmente o cargo de Secretário adjunto, no qual 
desempenhava a função de representação do Secretário, na sua ausência, e de execução das 
atribuições conferidas pelo Secretário, na sua presença. Nesse momento, o Deputado Edmir 
Chedid passou a presidência dos trabalhos ao Deputado Wellington Moura para que pudesse 
fazer seus questionamentos, após o quê a Presidência foi retomada. Em suas respostas, entre 
outros aspectos o convocado explicou a estrutura e o funcionamento da Secretaria de Saúde 
do Estado de São Paulo, no que diz respeito à contratação das organizações sociais da área 
de saúde para a celebração dos contratos de gestão. Afirmou entender que, no caso das 
organizações sociais, a terceirização está permitida pela lei, tendo em vista o próprio 
conteúdo do voto do Ministro Luiz Fux nesta ADIN que tratou da constitucionalidade da 
lei em tela; segundo ele, já a quarteirização não se aplica. Afirmou não ter conhecimento da 
participação de servidores da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo nas organizações 
sociais da área da saúde enquanto lá atuou. Defendeu a economicidade do modelo das 
organizações sociais. Respondeu, também, a questionamentos formulados pelos Deputados 
Carlos Neder, tendo afirmado nunca ter tido participação em organizações sociais e tendo 
defendido a promoção de reformulações e inovações no arcabouço legal afeto ao tema. E, por 
fim, entregou relação de documentos à CPI, basicamente estudos de instituições de renome 
relacionadas ao tema objeto desta CPI. O Deputado Carlos Neder pediu a palavra ao 
Presidente para pedir se solicite à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo documento 
contendo cronologicamente todas as composições do corpo técnico da Coordenadoria de 
Gestão de Contratos de Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, 
durante os 20 anos da Lei 9.637, de 1998. Por fim, o Senhor Presidente convidou para tomar 
assento à mesa dos trabalhos a Sra. Renata Gomes dos Santos, Assessora Técnica de 
Gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, que se apresentou e respondeu a 
questionamentos formulados pelo Deputado Carlos Neder, tendo dito que nunca exerceu 
qualquer atividade para organizações sociais no período em que foi servidora da Secretaria de 
Saúde do Estado de São Paulo, bem como nunca exerceu atividade de consultoria jurídica de 
maneira incompatível com os cargos que ocupou enquanto esteve na Pasta. Após, a 

Paulo - CREMESP, Dr. Lavínio Nilton Camarim, a fim de que compareça à CPI para prestar 
esclarecimentos e trazer informações sobre a atuação do Conselho junto às Organizações 
Sociais de Saúde, em especial fiscalizações realizadas, providências adotadas e relação com 
empresas médicas subcontratadas como pessoas jurídicas. Aprovado o requerimento. Item 8 - 
Requerimento n° 69/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer seja convidado o Sr. 
Diretor Geral da Fundação Faculdade de Medicina da USP - FFM, Prof. Dr. Flávio Fava de 
Moraes, a fim de que compareça à CPI para prestar esclarecimentos e trazer informações 
sobre a atuação dessa Organização Social de Saúde junto ao Poder Público. Aprovado o 
requerimento. Item 9 - Requerimento n° 70/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - 
Requer seja convidado o Sr. Presidente do Tribunal de Contas da União - TCU, Ministro 
Raimundo Carreiro, a fim de que compareça à CPI para prestar esclarecimentos e trazer 
informações sobre a atuação do Tribunal de Contas da União junto às Organizações Sociais de 
Saúde, em especial fiscalizações realizadas em face do uso de recursos da União. Em 
discussão, o Deputado Barros Munhoz sugeriu a possibilidade do Presidente do TCU indicar 
representante quando da ocasião da reunião, proposta que contou com a concordância de 
todos. Aprovado o requerimento, com o aditamento da expressão "ou seja indicado 
representante". Nesse momento, o Deputado Edmir Chedid passou a presidência dos trabalhos 
ao Deputado Wellington Moura, vice-presidente da CPI, para deliberar requerimentos de sua 
autoria. Item 10 - Requerimento n° 75/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer 
seja convocado o Sr. Sebastião Sérgio Silva, Superintendente da Organização Social da Santa 
Casa de Andradina, que detém contratos de gestão para gerenciamento de Ambulatório 
Médico de Especialidades e Pronto Socorros em municípios do interior do Estado de São 
Paulo, com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao 
objeto desta CPI. Aprovado o requerimento. Item 11 - Requerimento n° 76/2018, de autoria do 
Deputado Edmir Chedid - Requer seja convocado o Sr. Antonio Fabio Óbice, Diretor 
Administrativo da Organização Social da Santa Casa de Andradina, que detém contratos de 
gestão para gerenciamento de Ambulatório Médico de Especialidades e Pronto Socorros em 
municípios do interior do Estado de São Paulo, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado o requerimento. 
Item 12 - Requerimento n° 73/2018, de autoria do Deputado Edmir Chedid - Requer seja 
solicitada à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa providências para contratação de perito 
em auditoria de gestão no terceiro setor para realizar análise das informações sobre execução 
dos contratos de gestão de serviços de saúde apresentados a esta CPI, compreendendo 
prestação de contas, informações sobre fiscalização, auditorias de conteúdo contábil financeiro 
e documentos de outras naturezas pertinentes ao tema, sem que a referida contratação gere 
ônus para a Assembleia Legislativa, devendo ser prestada de forma voluntária e gratuita, por 
profissional selecionado através de chamamento público, nos termos da lei específica. 
Aprovado o requerimento. Item 13 - Requerimento n° 74/2018, de autoria do Deputado Edmir 
Chedid - Requer, nos termos regimentais, que a CPI, em parceria com o Instituto do Legislativo 
Paulista - ILP, promova um seminário com a participação das universidades, órgãos de controle 
interno e externo e especialistas, para debater a legislação e normas correlatas às 
organizações sociais e aos contratos de gestão, bem como as propostas legislativas estaduais 
e federais que tratam da matéria, com o objetivo de discutir e contribuir com propostas para 
aprimorá-las e produzir um estudo que possa subsidiar os trabalhos desta CPI. Aprovado o 
requerimento. Reassumindo a presidência dos trabalhos, o Deputado Edmir Chedid passou à 
deliberação dos demais itens. Item 14 - Requerimento n° 34/2018, de autoria do Deputado 

Wellington Moura - Requer seja solicitado à Secretaria Municipal de Praia Grande, no que 
tange ao Contrato de Gestão do COMPLEXO HOSPITALAR IRMÃ DULCE DE PRAIA 
GRANDE, celebrado entre a Prefeitura de Praia Grande e a FUNDAÇÃO ABC, que envie os 
seguintes documentos: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos 
Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de 
pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade. Aprovado o requerimento. 
Item 15 - Requerimento n° 63/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - item b: Solicita que 
a CPI das OSS não interrompa os seus trabalhos durante o recesso parlamentar de julho. Após 
ponderações dos Senhores Deputados, o item foi retirado, a pedido do autor. Item 16 - 
Requerimento n° 71/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Propõe que, no uso dos 
poderes constitucionalmente atribuídos à CPI e tomando como base a Lei de Acesso a 
Informação (Lei n.° 12.527/2011) e recomendações do Tribunal de Contas do Estado, com o 
suporte da Procuradoria da Alesp, ingressemos com ação junto ao Poder Judiciário para que 
as Organizações Sociais de Saúde, a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria Municipal 
da Saúde de São Paulo ofereçam a essa CPI e tornem públicos os dados referentes à 
remuneração individual dos dirigentes de cada um das Organizações Sociais de Saúde que 
mantêm contrato de gestão ou convênio com o ente público, incluindo verbas originárias de 
cargo público (se cedido ou aposentado), verbas remuneratórias e indenizatórias percebidas a 
qualquer título e sob diferentes modalidades de contrato, a partir de 15 de março de 2015. Foi 
concedida vista ao Deputado Barros Munhoz. Item 17 - Requerimento n° 72/2018, de autoria 
do Deputado Carlos Neder - Requer que, no uso dos poderes constitucionalmente atribuídos à 
CPI e tomando como base a Lei de Acesso a Informação (Lei n.° 12.527/2011) e 
recomendações do Tribunal de Contas do Estado, seja solicitado à Secretaria de Estado da 
Saúde e à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo que tornem públicos e encaminhem a 
esta CPI os dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada um das 
Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou convênio com o ente 
público, incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido ou aposentado), verbas 
remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes modalidades de 
contrato, a partir de 15 de março de 2015. Foi concedida vista ao Deputado Barros Munhoz. 
Finalizada a deliberação dos requerimentos, o Senhor Presidente convidou a Irmã Rosane 
Ghedin, Diretora Presidente da Casa de Saúde Santa Marcelina, para tomar assento à Mesa 
dos trabalhos. A convidada estava acompanhada da Dra. Eliza Yukie Inakake, advogada. A 
irmã Rosane saudou os presentes e fez um breve histórico da atuação das irmãs marcelinas no 
Brasil, destacando a importância do Hospital Santa Marcelina para a cidade; ressaltou a 
vocação em atender a população mais carente de recursos médico-hospitalares e mencionou, 
dentre outros tópicos, que, com o advento do SUS, iniciou-se uma parceria com o poder 
público. Após a exposição inicial da Irmã Rosane, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos 
seguintes Deputados, para que fizessem seus questionamentos: Carlos Neder, Pedro Tobias, 
Edmir Chedid, Barros Munhoz e José Américo, seguidos pelos esclarecimentos da convidada. 
Finalizada a oitiva, o Senhor Deputado Cassio Navarro solicitou a suspensão dos trabalhos por 
dez minutos. Reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente convidou o Prof. Dr. Trajano 
Sardenberg, Vice Diretor-Presidente da FAMESP, para tomar assento à Mesa dos trabalhos. O 
Dr. Trajano estava acompanhado dos advogados Dr. José Augusto Rodrigues Torres e 
Maurício Sergio Forti Passaroni, bem como da Dra. Débora Maciel Cavalcante Rosa, assessora 
médica da FAMESP. Em seguida, o Deputado Edmir Chedid concedeu a palavra para que o 
convidado fizesse sua explanação. Inicialmente, o Dr. Trajano fez um breve histórico da 
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Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, 
Leticia Chamy Farkuh, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em 
reunião de 17/07/2018.  

 Reunião do dia 17/07/2018 - apreciar requerimentos constantes da pauta; 

 
Aos dezessete dias do mês de julho de dois mil e dezoito, às onze horas, no Plenário 
Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Vigésima Reunião 
da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do Presidente da 
Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de "apurar denúncias 
de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da Saúde - OS's, pelas 
Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob presidência do Deputado Edmir 
Chedid. Presentes os Senhores Deputados Marco Vinholi, Carlos Neder, Edmir Chedid, 
Wellington Moura (membros efetivos), o Senhor Deputado Carlão Pignatari (membro 
substituto). Ausentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Barros Munhoz, Jorge Caruso, 
Cezinha de Madureira, Roberto Morais. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a reunião. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O 
Presidente apresentou aos Deputados e aos presentes um breve balanço dos trabalhos desta 
CPI e, em seguida, entregou aos membros uma proposta de calendário de atividades da CPI 
para o segundo semestre. Com a palavra, o Deputado Marco Vinholi questionou o presidente 
se haveria quórum regimental para a deliberação da proposta de calendário. Em seguida, o 
Senhor Presidente registrou a ausência de quórum e deu por encerrada a reunião, que foi 
gravada pelo Serviço de Audiofonia e a correspondente transcrição, tão logo seja concluída, 
fará parte desta ata que eu, João Victor Barison de Oliveira, Analista Legislativo, lavrei e assino 
após sua Excelência. Aprovada em reunião de 07/08/2018.  

 

 Reunião do dia 07/08/2018 - 1. Apreciar requerimentos constantes da pauta; 2. 
Proceder à oitiva do Prof. Dr. Wilson Modesto Pollara, ex-Secretário de Saúde do 
Município de São Paulo  

 
Aos sete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, às catorze horas e trinta minutos, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Vigésima 
Primeira Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de 
"apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde - OS's, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo"., sob presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Marco Vinholi, 
Carlos Neder, Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de Madureira, 
Roberto Morais (membros efetivos) e o Senhor Deputado Davi Zaia (membro substituto). Ainda 
fez-se presente o Senhor Deputado Pedro Tobias. Ausente o Senhor Deputado Jorge Caruso. 
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião. Dispensada da 
leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. Passou-se a deliberação dos itens constantes da 
pauta: Item 1: Requerimento n° 78/2018 de autoria do Deputado Wellington Moura, que solicita, 

nos termos do art. 3º, X da Lei 11.124, de 2002, a busca e apreensão dos documentos 
solicitados através do Ofício n.º 48/2018, enviado em 23/05/2018, e reiterado através do Ofício 
n.º 99/2018, enviado em 20/06/2018 (prazo expirado em 05/07/2018): "no que tange ao 
Contrato de Gestão para atuação na área da saúde do Município de Cubatão, celebrado entre 
a Prefeitura e a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco - SBCD, nos fossem enviados os 
seguintes documentos, considerando como termo inicial janeiro de 2015: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade." Aprovado. Item 2: Requerimento n° 79/2018 de autoria do Deputado 
Wellington Moura, que solicita, nos termos do art. 3º, X da Lei 11.124, de 2002, a busca e 
apreensão dos documentos solicitados através do Ofício n.º 49/2018, enviado em 23/05/2018, 
e reiterado através do Ofício n.º 100/2018, enviado em 20/06/2018 (prazo expirado em 
05/07/2018): "no que tange ao Contrato de Gestão do Pronto Socorro Municipal Guiomar 
Ferreira Roebbelen do Município de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura e a OSS Revolução, 
nos fossem enviados os seguintes documentos, considerando como termo inicial janeiro de 
2015: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de 
Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de Satisfação de pacientes e 
acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade." Aprovado. Item 3: Requerimento n° 
80/2018 - Solicita, nos termos do art. 3º, X da Lei 11.124, de 2002, a busca e apreensão dos 
documentos solicitados através do Ofício n.º 50/2018, enviado em 23/05/2018, e reiterado 
através do Ofício n.º 101/2018, enviado em 20/06/2018 (prazo expirado em 05/07/2018): "no 
que tange ao Contrato de Gestão de gerenciamento, operacionalização e execução das ações 
e serviços dos Pronto-Socorros e o SAMU do Município de Cubatão, celebrado entre a 
Prefeitura e o Instituto Alpha de Medicina para Saúde, nos fossem enviados os seguintes 
documentos, considerando como termo inicial janeiro de 2015: a. Relatórios Contábeis e 
Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos para a 
unidade; c. Pesquisa de Satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços 
da Unidade." Aprovado. Item 4: Requerimento n° 81/2018 de autoria do Deputado Wellington 
Moura, que solicita, nos termos do art. 3º, X da Lei 11.124, de 2002, a busca e apreensão dos 
documentos solicitados através do Ofício n.º 51/2018, enviado em 23/05/2018, e reiterado 
através do Ofício n.º 102/2018, enviado em 20/06/2018 (prazo expirado em 05/07/2018): "no 
que tange ao Contrato de Gestão de gerenciamento, operacionalização e execução das ações 
e serviços das Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do Município de Cubatão, celebrado 
entre a Prefeitura e o Instituto Medicina, Saúde e Vida (IMSV), nos fossem enviados os 
seguintes documentos, considerando como termo inicial janeiro de 2015: a. Relatórios 
Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos Indicadores de Qualidade estabelecidos 
para a unidade; c. Pesquisa de Satisfação de pacientes e acompanhantes; d. Descrição de 
Serviços da Unidade." Aprovado. Item 5: Requerimento n° 82/2018 de autoria do Deputado 
Wellington Moura, que solicita, nos termos do art. 3º, X da Lei 11.124, de 2002, a busca e 
apreensão dos documentos solicitados através do Ofício n.º 52/2018, enviado em 23/05/2018, 
e reiterado através do Ofício n.º 103/2018, enviado em 20/06/2018 (prazo expirado em 
05/07/2018): "no que tange ao Contrato de Gestão de gerenciamento, operacionalização e 
execução das ações e serviços da Saúde, dos equipamentos destinados à estratégia de saúde 
da Família do Município de Cubatão, celebrado entre a Prefeitura e o Instituto de Saúde e Meio 
Ambiente - ISAMA, nos fossem enviados os seguintes documentos, considerando como termo 
inicial janeiro de 2015: a. Relatórios Contábeis e Financeiros; b. Relatórios referentes aos 

convocada entregou documentos à CPI. Ao final, o Deputado Carlos Neder pediu a palavra ao 
Presidente para pedir se solicite à convocada a relação de entidades qualificadas como 
organizações sociais, bem como sugeriu ao Presidente a disponibilização de dados de 
relatórios aos membros da CPI e órgãos de comunicação. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Alessandra 
Verrone Chimelli, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em 
reunião de 26/06/2018.  
 

 Reunião do dia 26/06/2018 - 1.Apreciar requerimentos constantes da pauta; 
2.Proceder às seguintes oitivas: 2.1 -Prof. Dr. Flávio Fava de Moraes, Diretor Geral 
da Fundação Faculdade de Medicina da USP - FFM; 2.2 - Dr. Lavínio Nilton 
Camarin, Presidente do CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de 
São Paulo.  

 
Aos vinte e seis dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às onze horas e trinta minutos, no 
Plenário Tiradentes da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, realizou-se a Décima 
Nona Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito criada pelo Ato nº 02, de 2018, do 
Presidente da Assembleia, mediante Requerimento nº 2928, de 2017, com a finalidade de 
"apurar denúncias de irregularidades nos contratos celebrados com Organizações Sociais da 
Saúde  OSs, pelas Prefeituras e pelo Governo do Estado de São Paulo", sob a presidência do 
Deputado Edmir Chedid. Presentes os Senhores Deputados Cássio Navarro, Carlos Neder, 
Edmir Chedid, Barros Munhoz, Wellington Moura (membros efetivos), Davi Zaia (membro 
substituto), e no decorrer dos trabalhos, o Senhor Deputado Roberto Morais. Ausentes os 
Senhores Deputados Marco Vinholi, Jorge Caruso e Cezinha de Madureira. Presente também, 
acompanhando os trabalhos da CPI, o Senhor Deputado José Américo. Havendo número 
regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a reunião, convocada com a finalidade de 
apreciar requerimentos constantes da pauta e de proceder às oitivas do Prof. Dr. Flávio Fava 
de Moraes, Diretor Geral da Fundação Faculdade de Medicina da USP - FFM, e do Dr. Lavínio 
Nilton Camarin, Presidente do CREMESP - Conselho Regional de Medicina do Estado de São 
Paulo. Dispensada da leitura, a ata da reunião anterior foi aprovada. O Senhor Presidente 
agradeceu a presença de todos, e anunciou a presença do Sr. Gustavo Pereira, servidor da 1ª 
Diretoria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, e do Sr. Péricles Brito, servidor do 
Tribunal de Contas do Município, acompanhando a reunião. Em seguida, o Senhor Presidente 
passou à deliberação da Ordem do Dia: Item 1 - Requerimento n° 71/2018, de autoria do 
Deputado Carlos Neder - Propõe que, no uso dos poderes constitucionalmente atribuídos à CPI 
e tomando como base a Lei de Acesso a Informação (Lei n.° 12.527/2011) e recomendações 
do Tribunal de Contas do Estado, com o suporte da Procuradoria da Alesp, ingressemos com 
ação junto ao Poder Judiciário para que as Organizações Sociais de Saúde, a Secretaria de 
Estado da Saúde e a Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo ofereçam a essa CPI e 
tornem públicos os dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada uma das 
Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou convênio com o ente 
público, incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido ou aposentado), verbas 
remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes modalidades de 
contrato, a partir de 15 de março de 2015. Aprovado o requerimento. Item 2 - Requerimento n° 

72/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer que, no uso dos poderes 
constitucionalmente atribuídos à CPI e tomando como base a Lei de Acesso a Informação (Lei 
n.°12.527/2011) e recomendações do Tribunal de Contas do Estado, solicite à Secretaria de 
Estado da Saúde e à Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo que tornem públicos e 
encaminhem a esta CPI os dados referentes à remuneração individual dos dirigentes de cada 
uma das Organizações Sociais de Saúde que mantêm contrato de gestão ou convênio com o 
ente público, incluindo verbas originárias de cargo público (se cedido ou aposentado), verbas 
remuneratórias e indenizatórias percebidas a qualquer título e sob diferentes modalidades de 
contrato, a partir de 15 de março de 2015. Aprovado o requerimento. Item 3 - Requerimento n° 
77/2018, de autoria do Deputado Carlos Neder - Requer sejam convidadas a Dra. Patrícia 
Aparecida de Freitas, bióloga, Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Pires, e a Dra. Cibele 
Toledo Câmara Neder, médica psiquiatra, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre assuntos pertinentes ao objeto desta CPI; solicita também que, na 
ocasião, tragam cópias de documentos e informações sobre a atuação de Organizações 
Sociais de Saúde no Município, conforme contratos identificados no Portal da Transparência da 
Prefeitura. Aprovado o requerimento. Finalizada a deliberação dos requerimentos, o Senhor 
Presidente convidou para tomar assento à Mesa dos trabalhos o Prof. Dr. Flávio Fava de 
Moraes, Diretor Geral da Fundação Faculdade de Medicina da USP - FFM, que estava 
acompanhado do Dr. José Otávio Auler, que também passou a compor a Mesa dos trabalhos. 
Em sua exposição inicial, o Prof. Flavio Fava de Moraes saudou os presentes, e fez algumas 
considerações sobre o tema objeto da CPI, abordando o modelo de gestão de Organizações 
Sociais de Saúde, como o adotado na FFM. Após, o convidado respondeu aos 
questionamentos feitos pelos Deputados Carlos Neder e Barros Munhoz. Fez uso da palavra 
também, para responder a questões relacionadas ao Hospital Universitário (HU), o Dr. José 
Otávio Auler, Diretor da FFM. O Deputado Carlos Neder solicitou algumas informações a serem 
prestadas pela assessoria jurídica da FFM. O Senhor Presidente, Deputado Edmir Chedid, 
passou a presidência dos trabalhos ao Deputado Barros Munhoz, que concedeu a palavra ao 
Prof. Dr. Flavio Fava de Moraes para que fizesse suas considerações finais. Finalizada a oitiva, 
o Deputado Barros Munhoz agradeceu a presença do convidado, e passou ao próximo item da 
pauta: proceder à oitiva do Dr. Lavínio Nilton Camarin, Presidente do CREMESP - Conselho 
Regional de Medicina do Estado de São Paulo. O Dr. Lavínio não pôde comparecer, e vieram 
representar o CREMESP o Dr. Aizenaque Grimaldi de Carvalho, Conselheiro Vice-corregedor; 
a Dra. Myrian Ribeiro de Lima, Médica Fiscal do Cremesp; e a Dra. Olga Codorniz Campello 
Carneiro, Advogada, chefe do Departamento Jurídico do Cremesp. O Deputado Barros 
Munhoz, na condução da reunião, os convidou para comporem a Mesa dos trabalhos, e passou 
a palavra, inicialmente, ao Dr. Grimaldi. O depoente abordou brevemente a competência do 
CREMESP, e algumas situações em que são instauradas sindicâncias, sendo estas 
relacionadas ao exercício da medicina e às condições de trabalho do profissional. Destacou a 
função do CREMESP em zelar pelo bom exercício da medicina. Fizeram uso da palavra ainda, 
complementando a fala do Dr. Grimaldi, a Dra. Myrian Ribeiro de Lima e a Dra. Olga Codorniz 
Campello Carneiro. Após, o Dr. Grimaldi respondeu aos questionamentos formulados pelo 
Deputado Carlos Neder, que também solicitou fosse encaminhado aos representantes do 
CREMESP os documentos entregues à CPI pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
Dr. Renato Martins Costa, e pelo Procurador-Geral do Estado, Dr. Gianpaolo Poggio Smanio, 
bem como outros documentos recebidos na CPI. Finalizada a oitiva e nada mais havendo a 
tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de 
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CTO DE TECNOL E INCLUSAO SOCIAL PQ FONTES DO IPIRANGA 61.699.567/0048 56
CTO ESPECIALIZADO DA ASSIST FARMACEUT (CEAF) CAMPINAS 61.699.567/0054 02
CTO ESPECIALIZADO DA ASSIST. FARMACEUT. CEAF VL MARIANA 61.699.567/0051 51
HOSPITAL CANTAREIRA 61.699.567/0049 37
HOSPITAL DE CLINICAS LUZIA DE PINHO MELO 61.699.567/0008 69
HOSPITAL DE TRANSPLANTE DR EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI 61.699.567/0024 89
HOSPITAL ESTADUAL DE DIADEMA 61.699.567/0005 16
HOSPITAL GERAL DE PEDREIRA 61.699.567/0062 04
HOSPITAL GERAL DE PIRAJUSSARA 61.699.567/0004 35
HOSPITAL GERAL PROF DR WALDEMAR C.P.FILHO DE GUARULHOS 61.699.567/0052 32
HOSPITAL LACAN 61.699.567/0073 67
HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO MORAN 61.699.567/0018 30
HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOSE DE CARVALHO FLORENCE 61.699.567/0012 45
HOSPITAL MUNICIPAL PIMENTAS BONSUCESSO 61.699.567/0013 26
HOSPITAL MUNICIPAL VEREADOR JOSE STOROPOLLI 61.699.567/0003 54
HOSPITAL REGIONAL DE SOROCABA BATA BRANCA 61.699.567/0078 71
INSTITUTO DE ENSINO E SAÚDE SPDM 61.699.567/0041 80
NUCLEO DE GESTAO ASSISTENCIAL SANTA CRUZ MARIANA 61.699.567/0017 50
POLO DE ATENÇÃO INTENSIVA EM SAUDE MENTAL DA ZN PAI ZN 61.699.567/0077 90
PROJETO REDE PROJETO DE INCLUSAO EDUCACIONAL E SOCIAL 61.699.567/0033 70
PRONTOS SOCORROS MUNICIPAIS DE TABOAO DA SERRA 61.699.567/0043 41
REDE ASSIST SUPERV TECN DA SAUDE VL MARIA/VL GUILHERME 61.699.567/0020 55
REDE ASSISTENCIAL DE SUPERV TECNICA DE SAUDE BUTANTA 61.699.567/0069 80
SAMU 192 REGIONAL SÃO JOSE DOS CAMPOS 61.699.567/0066 38
SPDM SIM SISTEMA INTEGRADO DE MEDICINA 61.699.567/0075 29
UNIDADE RECOMEÇO HELVETIA 61.699.567/0047 75
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE 61.699.567/0002 73
REDE ASS. DA PARI, BELEM, BRAS, TATUAPE, MOOCA, E AGUA RASA 61.699.567/0061 23
REDE ASSIST DA VL FORMOSA, CARRAO,ARICANDUVA E SAPOPEMBA 61.699.567/0031 08
REDE ASSISTENCIAL DA VILA PRUDENTE /SAO LUCAS 61.699.567/0060 42
REDE ASSISTENCIAL STS IPIRANGA/JABAQUARA/ VILA MARIANA 61.699.567/0058 28
REDE ASSISTENCIAL STS PERUS/PIRITUBA 61.699.567/0059 09
SPDM PAIS AMAS HOSPITALARES 61.699.567/0057 47

 
 

A organização não apresentou a Comissão Parlamentar de Inquérito os balanços, 
demonstrativos de despesas, contratos ou notas fiscais individuais das despesas 
decorrentes da administração do convênio, se limitando na apresentação da declaração 
de regularidade firmada pelos auditores contratados pela organização. 
 
A empresa Audisa Auditores associados foi contratada para executar autoria, 
contabilidade e legalização do Terceiro Setor, realizando o acompanhamento de 
inventários físicos dos estoques, inspeção física dos bens do ativo imobilizado, 
acompanhamento de controle de financiamentos e empréstimos. 

Aferindo a documentação apresentada de forma genérica e de difícil apuração de 
veracidade no tocante a despesas decorrentes do objeto do projeto apresentado,  
verifica-se que os contratos quarteirizados que corresponde ao percentual de 11,61% 
dos gastos administrativos com contrato de nutrição, portaria e segurança, controle de 
pragas e higienização hospitalar, insumos (materiais de escritório e limpeza), fopag 
(colaboradores não atrelados a área assistencial), não descriminado na declaração dos 
auditores, tampouco indicado valores despendidos com esta prestação de serviço.  
 
O ato administrativo afronta os princípios constitucionais da supremacia do interesse 
público e da transparência na prestação de serviço público essencial de saúde, pois 
devem gerenciar a unidade de saúde com normas de boa administração, face ao 
princípio da eficiência, sopesando o custo benefício de cada recurso gasto, já que as 
despesas são custeadas com recursos financeiros do Estado. 
 
 
 

 Hospital Geral de Pirajussara -  A organização recebeu a quantia mensal de R$ 
6.068.999,99 (seis milhões, sessenta e oito mil, novecentos e noventa e nove 
reais e noventa e nove centavos), para administrar a referida unidade, no 
exercício de 2013. Conforme extratos bancários do período apresentado, se 
verifica que há divergência de valores constantes no balanço patrimonial 
referente ao mês de 12/2013 – (R$ 5.758.426,25), no qual não foi comprovado a 
legalidade dos gastos, tampouco a inexistência de juros por se tratar de conta 
poupança. 
 
Há de se ressaltar ainda, que no balanço apresentado restou lançado despesas 
denominada “Outras despesas”, nas quais não foram identificadas, que 
contabilizou no final de um ano a quantia de R$ 1.725.058, 12 (hum milhão, 
setecentos e vinte e cinco mil, cinquenta e oito reais e oito centavos). 
 
No mesmo sentido, foram lançadas despesas com serviços de terceiros, sem a 
identificação do serviço médico, nem os valores constantes dos contratos 
celebrado, que totalizou a despesa de R$ 24.169.644,55 (vinte e quatro 
milhões, cento e sessenta e nove mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e 
cinquenta e cinco centavos). 
 
Além das irregularidades constantes do balanço, também há de se mencionar 
que organização gastou a quantia de R$ 961.803,30 (novecentos e sessenta e 
um mil, oitocentos e três reais e trinta centavos), com obras, sem ao menos 
possuir competência para subcontratar serviços de construção civil, que deveria 
ter sido contratado através de licitação. 
 

 Hospital das Clínicas Luzia Pinho de Melo – Apresentou redução de 
procedimento e mesmo assim apresentou adicional de recursos, no total de R$ 
8.000.000,00 (oito milhões de reais), resultando um superávit no total de R$ 
14.844.583,78 (quatorze milhões, oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos 

Indicadores de Qualidade estabelecidos para a unidade; c. Pesquisa de Satisfação de 
pacientes e acompanhantes; d. Descrição de Serviços da Unidade." Aprovado. Item 6: 
Requerimento n° 83/2018 de autoria do Deputado Carlos Neder, que requer a Convocação do 
Sr. Mauricio Rodrigues, Presidente da Organização Social Vitale Saúde, com o objetivo de 
prestar informações e esclarecimentos sobre denúncias, processos e contratações celebradas 
por esta organização social para gerenciamento de serviços de saúde, em especial os relativos 
ao caso envolvendo o "Hospital Ouro Verde", em Campinas, bem como sobre outros assuntos 
pertinentes ao objeto desta CPI.Aprovado. Item 7: Requerimento n° 84/2018 de autoria do 
Deputado Carlos Neder requererendo a convocação do Dr. Renilson Rehen, Presidente do 
Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde - IBROSS, com o objetivo de prestar 
informações e esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas por esta entidade, bem como 
sobre outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado. Item 8: Requerimento n° 
85/2018 de autoria do Deputado Carlos Neder, requerendo a convocação da Sra. Micheli 
Aparecida da Câmara Rosin, Presidente do Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à 
Saúde Pública - GAMP, com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre 
denúncias, inquéritos, processos e contratações celebradas entre esta organização social e 
Municípios do Estado de São Paulo, em especial os celebrados com o Município de Amparo 
para gestão de serviços de saúde, bem como sobre outros assuntos pertinentes ao objeto 
desta CPI. Retirado de Pauta. Item 9: Requerimento n° 86/2018 de autoria do Deputado Carlos 
Neder requerendo a convocação do Sr. Fernando Proença de Gouvêa, Presidente do Fórum 
das Organizações Sociais de Saúde, com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos 
sobre as atividades e discussões desenvolvidas por este fórum, bem como sobre outros 
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado. Item 10: Requerimento n° 87/2018 de 
autoria do Deputado Carlos Neder, requerendo a convocação do Dr. Geraldo Afonso Moreira 
Gomes, médico e vereador no Município de Amparo, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre a representação que promoveu junto ao Ministério Público sobre 
irregularidades no contrato de gestão firmado entre o Município de Amparo e a organização 
social Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP, bem como sobre 
outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Retirado de pauta. Item 11: Requerimento n° 
88/2018 de autoria do Deputado Carlos Neder, requerendo a convocação do Sr. Mauro Auler, 
Secretário de Administração da Prefeitura de Amparo, com o objetivo de prestar informações e 
esclarecimentos sobre os procedimentos afetos aos chamamentos públicos, contratos, 
execução e fiscalização dos contratos celebrados entre o Município de Amparo e as 
Organizações Sociais para gestão de serviços de saúde, em especial sobre a contratação do 
Grupo de Apoio à Medicina Preventiva e à Saúde Pública - GAMP, bem como sobre outros 
assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Retirado de pauta. Item 12: Requerimento n° 
89/2018 de autoria do Deputado Carlos Neder, requerendo a convocação do Sr. Fernando Vitor 
Torres Nogueira Franco empresário e lobista denunciado nos autos do processo nº 0026786-
40.2017.8.26.0114, que tramita perante a 4ª Vara Criminal de Campinas, que apura crimes 
praticados no procedimento de contratação da Organização Social Vitale Saúde para gerenciar 
o Complexo Hospitalar Prefeito Edivaldo Orsi (Hospital Ouro Verde), com o objetivo de prestar 
informações e esclarecimentos sobre o caso em questão, bem como sobre outros assuntos 
pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado. Item 13: Requerimento n° 90/2018 de autoria do 
Deputado Carlos Neder, requerendo a convocação do Sr. Luiz Eduardo da Cruz, Presidente do 
Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde - IABAS, que detém vários contratos de 
gestão para gerenciamento de unidades básicas de saúde - UBS´s no Município de São Paulo, 

com o objetivo de prestar informações e esclarecimentos sobre denúncias afetas aos contratos 
celebrados com a Prefeitura de São Paulo para gestão de serviços de saúde, bem como sobre 
outros assuntos pertinentes ao objeto desta CPI. Aprovado. Em seguida, o Presidente passou a 
palavra ao Senhor ex-Secretário Municipal de Saúde de São Paulo, que, utilizando-se de 
slides, fez uma breve explanação de seu trabalho no Município. Em seguida, fizeram uso da 
palavra os Senhores Deputados Carlos Neder, Barros Munhoz, Marco Vinholi, Cassio Navarro 
e Edmir Chedid. Após o Senhor Secretário responder aos questionamentos dos Senhores 
Deputados, o Senhor Presidente agradeceu sua presença. Nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada pelo Serviço de Audiofonia e a 
correspondente transcrição, tão logo seja concluída, fará parte desta ata que eu, Angela 
Nakamura, Analista Legislativo, lavrei e assino após sua Excelência. Aprovada em reunião de 
14/08/2018.  

 

 

 

 
III - DOS CASOS CONCRETOS EXAMINADOS PELA CPI: 
 
 
 

 ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA – 
SPDM 

 
 
 

 A SPDM é a maior organização social do Estado de São Paulo, sendo responsável pelo 
gerenciamento das seguintes unidades de saúde: 
 
  

 
Unidade CNPJ

AMBULAT MULTIDISC ESPECIALIZ DO IDOSO AME IDOSO SUDESTE 61.699.567/0071 03
AMBULATORIO MED DE ESPECIALID DE PSIQ DRA JANDIRA MASUR 61.699.567/0025 60
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES AME IDOSO OESTE 61.699.567/0055 85
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES DE MOGI DAS CRUZES 61.699.567/0037 01
AMBULATORIO MEDICO DE ESPECIALIDADES MARIA ZELIA 61.699.567/0010 83
AME TABOAO DA SERRA 61.699.567/0029 93
CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL CAPS ITAPEVA 61.699.567/0014 07

 
CENTRO DE REABILITACAO LUCY MONTORO SÃO JOSE DOS CAMPOS 61.699.567/0036 12
CENTRO ESTADUAL DE ANALISES CLINICAS CEAC ZONA LESTE 61.699.567/0015 98
CRATOD CENTRO DE REF DE ALCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS 61.699.567/0045 03
CTO DE TECNOL E INCLUSAO P PESSOAS C DEFICIENCIA VISUAL 61.699.567/0068 08
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 INSTITUTO SOCIAL HOSPITAL ALEMÃO OSWALDO CRUZ 

 

A organização administra o Complexo Hospitalar dos Estivadores de Santos, mediante 
o valor anual de R$ 66.754.999,00 (sessenta e seis milhões, setecentos e cinquenta e 
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), com vigência de cinco anos, a contar 
da data de 12/09/2016. 

A organização apresentou os demonstrativos de despesas com recursos humanos, 
medicamentos, insumos etc. 

Não indicou contratos terceirizados, despesas administrativas, notas fiscais, ou 
quaisquer documentos que comprovassem a veracidade do demonstrativo de despesas 
apresentadas nesta CPI, na qual restou prejudicada a avaliação quanto o 
gerenciamento regular desta OSs. 

 

 IABAS 

 

Segunda documentação trazida pelo representante do Ministério Público a esta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, a contratação deste OSs foi temerária, diante da 
inabilitação fática da OSs, por falta de qualificação técnica, já que a referida 
organização já havia sido apontada em contratos anteriores por má-gestão e gastos 
desnecessários do erário público, no qual restou evidenciada a falta de capacidade 
para gerir qualquer contrato de gestão com a administração pública. 

Segundo a documentação anexa, em outubro de 2010 a junho do ano seguinte, o 
instituto fez 22 lançamentos de despesas de locação de veículos que totalizam R$ 
857.809,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil reais e oitocentos e nove reais), uma 
média de R$ 93.512,00 (noventa e três mil, quinhentos e doze reais), por mês com três 
empresas, demonstrando o superfaturamento do serviço, sendo que este número foi 
apontado através de pesquisas realizadas em pregão, no qual restou constatado que a 
média do serviço de locação é de R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais), ou seja, 
264% a maior disponibilizado em contratos eletrônicos. 

Conforme notícias veiculas na imprensa, a organização deve mais de R$ 490.000,00 
(quatrocentos e noventa mil reais), aos cofres públicos, sendo que o contrato atual com 
as unidades básicas de saúde, atingiu a quantia de R$ 220.000.000,00 (duzentos e 
vinte milhões) por ano. 

Acerca da vistoria realizada, restou constatado na UBS Barra Funda, a falta de 
médicos e a incapacidade de estrutura para atender a população.  As condições de 
higiene demonstraram precárias, principalmente em relação aos pacientes, além da 
estrutura física ter demonstrado muito ruim (falta de iluminação, ventilação, parede e 
rede elétrica). 

Em relação as instituições Ama Santa Cecília, Pronto Socorro Municipal Dr. Alvares 
Dino Almeida, OS Dr Lauro Ribas Braga e Unidade Umberto Pascalli, foram 
apontadas irregularidades de modo geral nas estruturas, além da falta de médicos. 

 

 INSTITUTO ALPHA MEDICINA PARA SAÚDE 

 

 Município de Cubatão - A organização gerencia o Pronto Socorro Central e o 
Pronto Socorro Infantil e SAMU do Município de Cubatão, tendo declarado em 
seu relatório que perfaz uma média de 31986 atendimentos no mês, referente 
as unidades de saúde gerenciadas. 

Que a seleção dos profissionais contratados é de 100% (cem por cento) pessoa 
jurídica, nas especialidades cirurgião dentista, emergência/socorro clinico, cirurgião 
geral, médico plástico, médico ortopedista e traumatologoista, médico SAMU, médico 
Socorrista, Intensivista e clínico geral, transferindo a responsabilidade principal do 
contrato de gestão para terceiros. 

A organização subcontratou a empresa SRD para assessorar a organização de forma 
administrativa e também, fiscalizar os serviços médicos e acompanhar as escalas, o 
que descaracteriza o contrato de gestão, tendo em vista que a qualificação técnica 
contratada era do instituto Alpha. 

-Ambulatório Médico de Especialidades – AME Itapetiniga, com repasse anual referente ao 
exercício de 2018, mediante a importância de R$ 4.480.540,00 (quatro milhões, quatrocentos e 
oitenta mil, quinhentos e quarenta reais), para realização de atendimento médico, atendimento 
não médico, cirurgia ambulatorial, serviços de apoio diagnóstico e terapêutico; 

-Ambulatório Médico de Especialidades – AME Tupã, mediante o repasse anual para o 
exercício de 2018, no valor de R$ 6.117.280,00 (seis milhões, cento e dezessete mil, duzentos 
e oitenta reais), para realização de consultas médicas, atendimento não médico e cirurgia 
ambulatorial; 

Muito embora a organização tenha sido intimada a fornecer os balancetes financeiros e os 
extratos bancários, os comprovantes de despesas/notas fiscais e comprovantes de prestação 
de serviços efetivamente realizados, informações quanto aos índices de qualidade, quadro de 
funcionários e escalas de revezamentos, e contratos de serviços quarteirizados, a organização 
se restringiu a fornecer o quadro de funções exercidas com os respectivos salários contratados 

e oitenta e três reais e setenta e oito centavos), para o exercício de 2015.  
Dessa forma, totalizou um prejuízo financeiro para o Estado no valor de R$ 
3.765.846,19 (três milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e 
quarenta e seis reais e dezenove centavos). 
 
 
 

 
 FUNDAÇÃO ABC 

 
 
A fundação ABC é responsável por gerenciar as unidades de saúde AME Mauá, AME Praia 
Grande, AME Santo André, Complexo de Saúde Mauá, Complexo Hospitalar Municipal de São 
Bernardo do Campo, Complexo Hospitalar São Caetano do Sul, Faculdade de Medicina do 
ABC, Hospital da Mulher em Santo André, Hospital Mario Covas, Hospital Municipal de Osasco. 
 
 
A organização não juntou os documentos hábeis capazes de atestar a veracidade das 
declarações prestadas, tampouco trouxe o balanço ou demonstrativos fiscais que comprovem 
as despesas decorrentes da prestação de contas. 
 
No mesmo sentido, não informou os contratos quarteirizados demonstrando a lisura, valores e 
comprovação de que os serviços realmente foram prestados. Também não informou o quadro 
de funcionários com a escala de trabalho e salário pagos aos profissionais. 
 
Como se verifica, a referida organização se encontra totalmente em desacordo com a lei, 
faltando com seu dever de transparência. 
 
 

 INSTITUTO GERIR 
 
 

O Instituto Gerir foi responsável pela gestão do Hospital Municipal de Urgência de 
Guarulhos e do Hospital Municipal da Criança e do Adolescente, além da UPA 
Paraventi. 
   
Hospital Municipal de Urgência de Guarulhos : Mediante a importância mensal de R$ 
6.129.632,60 (seis milhões centos e vinte e nove mil, seiscentos e trinta e dois mil e 
sessenta centavos), mensais, perfazendo o valor global de R$ 73.555.591,20 (setenta 
e três milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa e um reais e 
vinte centavos), para o período de doze meses, com a finalidade de executar os 
atendimentos de urgência e ambulatorial, desde a admissão do paciente no hospital ate 
sua alta. 

 
Foi apresentado requerimento de convocação do Presidente do Instituto Gerir, porém 
por falta de tempo hábil da CPI não foi possível a oitiva, para o esclarecimento dos 

problemas constatados na diligência realizado pela Comissão. 
 
No mesmo sentido, a organização, não enviou documentos hábeis capazes de atestar a 
veracidade das declarações prestadas, tampouco trouxe o balanço ou demonstrativos 
fiscais que comprovem          as despesas decorrentes da prestação de contas.  
 
Durante a diligência ficou demonstrado a falta de medicamentos e insumos básicos, 
falta de reposição de cilindros de oxigênio, impossibilidade de realizar exames, falta de 
funcionários por atraso de pagamentos (médicos, enfermeiros e equipe de limpeza).  

 
 Hospital municipal da criança e do adolescente: o contrato foi firmado mediante a 

contraprestação mensal de R$ 5.988.000,00 (cinco milhões, novecentos e oitenta e 
oito mil reais), totalizando a quantia de R$ 71.856.000,00 (setenta e um milhões, 
oitocentos e cinquenta e seis mil reais), para o período de 12 (doze) meses, com a 
finalidade de executar atendimento médico hospitalar. 
 
Neste hospital não houve diligência, tendo em vista a falta de tempo hábil da Comissão. 

 
Da responsabilidade do Prefeito -  
 
 As atribuições do prefeito são de natureza governamental (condução dos negócios 
públicos) e administrativa (opções políticas de conveniência e oportunidade na sua 
realização), e por isto mesmo insuscetível de controle por qualquer outro agente, órgão 
ou Poder. Assim, muito embora a administração do hospital não tenha sido exercida 
pessoalmente pelo Prefeito, todas as atividades do Poder Executivo são de sua 
responsabilidade direta ou indireta, quer pela sua execução pessoal, quer pela sua 
direção ou supervisão hierárquica. 

 
Desta forma, requer providências, diante da omissão do Prefeito Municipal de 
Guarulhos, dos Secretários de Saúde que por ventura tenha ocupado o cargo durante a 
gestão da empresa Gerir, diante da negligência quanto a falta de fiscalização, 
ingerência, má prestação de serviço e prejuízo ao erário ocasionado a população local.   
 

 
Durante a diligência ficou demonstrado a falta de medicamentos e insumos básicos, 
falta de reposição de cilindros de oxigênio, impossibilidade de realizar exames, falta de 
funcionários por atraso de pagamentos (médicos, enfermeiros e equipe de limpeza).  
 

 
 Policlínica Paraventi de Guarulhos: O contrato foi firmado mediante a contraprestação 

no valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão, quatrocentos mil reais), totalizando a quantia 
de R$ 16.800.000,00 (dezesseis milhões, oitocentos mil reais), para o período de 12 
(doze) meses. 
 
A Policlínica chegou a ficar fechada durante quatro meses de gestão, para reforma do 
prédio. 
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Amargo da Fonseca e Silva”, que ocorreu no mês de janeiro/2018, ficando demonstrado 
a falta de diligência com a unidade de saúde. 

O Instituto se omitiu em juntar os balanços, demonstrativos de gastos, informações 
referentes aos contratos com médicos PJ, não identificou nenhum contrato firmado, 
demonstrando total desinteresse em apresentar sua lisura em relação a sua gestão, 
ferindo o princípio da transparência exigido nos contratos prestados junto aos órgãos 
públicos.  

Muito embora o direito a informação seja requisito constitucional, a organização não 
disponibilizou os contratos de quarteirização no site da organização, tampouco no portal 
da transparência, se restringindo a declarar que os profissionais integrantes de seu 
quadro são 100% PJ, o que a torna uma mera tomadora do serviço e visando a 
obtenção de lucros financeiros, sendo totalmente incompatível com a finalidade da 
organização social. 

Em relação aos contratos de gestão com os Municípios de Francisco Morato, Franco da 
Rocha, Laranjal Paulista e São Roque, nenhum documento foi trazido a esta Comissão 
Parlamentar de Inquéritos. 

 

 INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE DE 
VIDA 

A organização social foi contratada para gerenciar, operacionar e executar as ações e 
serviços destinados a estratégia de saúde da família, no município do Guarujá, com            
inicial de 11 unidades, e final, pós atendimento de contratos, 15 unidades de saúde, sendo 
a última, com implantação progressiva e mais cinco núcleos de Apoio a Saúde da Família 
(NASF), também com implantação progressiva. 

O demonstrativo integral das despesas do contrato de gestão, apontou gastos não 
identificados no campo “outras despesas”, no total de R$ 360.051,98 (trezentos e sessenta 
mil, cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), não descriminados; além de despesas 
denominadas “serviços com terceiros”, no qual constou gastos no montante de R$ 
2.345.580,45 (dois milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e oitenta reais e 
quarenta e cinco centavos), sem demonstrar a finalidade das contratações e indicação dos 
prestadores de serviços, tampouco comprovantes que estes serviços efetivamente foram 
realizados. 

A organização não informou o número de funcionários contratados e quarteirizados que 
prestam atendimento nas unidades gerenciadas, tampouco demonstrou o controle de 
frequência de profissionais, se restringindo no demonstrativo dos procedimentos realizados, 
através de simples relatório sem qualquer documento que comprovasse a veracidade das 
alegações.  

 CRUZADA BANDEIRANTE SÃO CAMILO 

A organização social gerencia o Hospital Geral de Carapicuíba e no exercício de 2015, 
apresentou redução em seus procedimentos e mesmo assim obteve recursos de R$ 
4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), acrescido de uma emenda 
parlamentar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), que gerou um superdéfit de 
R$ 5.748.905,67 (cinco milhões, setecentos e quarenta e oito mil, novecentos e cinco reais 
e sessenta e sete centavos), para os cofres públicos. 

Não foram apresentados documentos fiscais, contratos, notas ou comprovantes de 
despesas, relatório de funcionário, escala de trabalho ou indicadores qualitativos de 
desempenho dos últimos exercícios para esta CPI. 

 

 INSTITUTO SÓCRATES GUANAES 

O Instituto em questão gerencia quatro unidades de saúde, Hospital Regional de Itanhaém, 
Hospital Regional de São José dos Campos, AME São José dos Campos e o Hospital 
Regional de Registro. 

Apesar de haver indícios de irregularidades quanto a existência de contratos quarteirizados 
onde funcionários públicos atuam no quadro societário, além da incompatibilidade de 
horários de trabalho, contratos superfaturados, bem como contratação de serviços de 
tenham como objeto a atividade fim da organização, o instituto não juntou qualquer 
documento hábil capaz de comprovar o gerenciamento regular da organização.  

 

 FAMESP 

A Fundação para o Desenvolvimento Médico Hospitalar – FAESP, é administrada pelo 
diretor Presidente “Prof. Dr. Antônio Rugolo Júnior”, que administra as seguintes  unidades 
de saúde: 

- Hospital Estadual de Bauru – DR. Arnaldo Prado Curvelo, mediante o repasse contratual 
de R$ 172.356.000,00 (cento e setenta e dois milhões, trezentos e cinquenta e seis mil 
reais), para o exercício de 2018; 

- Maternidade Santa Isabel, com repasse anual na importância de R$ 31.824.000,00 (trinta 
e um milhões, oitocentos e vinte e quatro mil reais), para o exercício de 2018; 

- Ambulatório Médico de Especialidades – AME Bauru, mediante o repasse anual de R$ 
4.851.280,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, duzentos e oitenta reais). 

Dessa forma, requer a expedição de ofício para que a organização apresente os balanços 
financeiros, extratos bancários, notas fiscais, contratos quarteirizados, certidão de 

pelas unidades contratadas, ficando difícil de avaliar se os atos praticados pela organização se 
encontra convalidados ou reprovados. 

Cabe ainda ressaltar, que fazendo uma consulta ao site de organização no portal de 
transparência, se verifica que a unidade gestora somente disponibilizou o balanço genérico do 
exercício de 2016, ficando inerte quanto ao dever de transparência. 

A fim de se apurar a legalidade dos atos praticados pela organização em tela, requer a busca e 
apreensão dos documentos para que sejam auditados por parte desta Comissão a ser 
averiguada na próxima CPI, ou, não sendo este entendimento, requer o indiciamento por parte 
do Tribunal de Contas e do i. representante do Ministério Público, a fim de se apurar possíveis 
irregularidades, já que a organização quedou-se na inercia quanto ao seu dever de 
transparência dentro do prazo legal para averiguação por parte desta Comissão. 

 

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFICIENCIA COMUNITÁRIA - 
BBC 

Conforme informações extraídas da Ação Civil Pública de Responsabilidade Por Ato de 
Improbidade Administrativa, proposto pelo representante do Ministério Público, a organização 
que administra as unidades de saúde do Pronto Atendimento – Antônio Carlos Bedani 
Garrincha” – no Município de Itatiba, praticou crime de superfaturamento de contratos, não 
cumpriu com o planejamento contratado, cometeu desvio de finalidade com dinheiro público, 
apresentou certidões irregulares para , referente ao exercício de 2012 a 2015. 

Segundo a denúncia, a organização “ABBC” não possui comprovação de experiência técnica 
para desempenho da atividade objeto de gestão, comprovação legal que a organização possui 
responsável técnico detentor de atestado emitido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado que comprovem ter realizado ou participado da administração e gerenciamento de 
unidades de saúde equivalente, fraude no aumento de atendimento médicos, número de 
inferior de funcionários, quarteirização de mão de obra, desvio de finalidade do dinheiro público 
e improbidade administrativa, na importância de R$ 39.693.667,00 (trinta e nove milhões, 
seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais). 

Além da Ação Civil Pública, há também indícios de improbidade administrativa no Município de 
Bragança Paulista, veiculada através da imprensa, onde se tem a informação de que cerca de 
200 funcionários quarteirizados tiveram seu contrato de trabalho rescindido e não receberam 
suas verbas rescisórias. (www.ataqueacofrespublicos.com>funcionarios-da-abbc-paulista-
sofrem-para-receber/). 

Este mesmo problema (falta de pagamento de verbas rescisórias) também ocorreu no 
Município de Pindamonhangaba, demonstrando a incapacidade técnica de gerenciar os recurso 
financeiros do Estado (http://jornalatos/cidades/pindamonhangaba/atraso-no-pagamento-de-
funcionários-do-os-de-pinda-preocupa-legislativo/). 

Há informações que a organização recebeu a quantia de R$ 1.519,000,00 (um milhão, 
quinhentos e dezenove mil reais), para execução do projeto de gestão, para o exercício de 
2018, sendo que até a presente data nenhum documento (balanço financeiro, extrato bancário, 
notas fiscais, contratos de quarteirização, certidão de qualificação técnica, quadro de 
funcionários, salários e escala de revezamento), foram juntados nesta CPI para averiguação da 
legalidade do contrato firmado com a OSs. 

A organização ABBC é recorrente no quesito irregularidades, somente para justificar o pleito da 
investigação, informa que no Estado do Rio de Janeiro, a organização no ano exercício de 
2017, acarretou um prejuízo de mais de R$ 10.000.00,00 (dez milhões) para os cofres públicos. 
(www.netdiario.com.br/noticias/associacao-gestora-da-upa-pode-ter-que-devolver-10-milhoes). 

Por tais razões, esta Comissão requer a intimação da referida organização, a fim de se apurar 
possíveis irregularidades ulteriores a denuncia formulada pelo Ministério Público, já que após a 
denuncia a organização ainda permaneceu prestando serviços para as unidades gestoras em 
acima descritas. 

Caso não seja possível a tramitação da investigação em detrimento a organização BBC, em 
virtude de ausência da falta de prazo, bem como o encerramento desta Comissão Parlamentar 
de Inquérito, requer a continuidade da referida investigação em sede do Poder do Tribunal de 
Contas e do Ministério Público, a fim de preservar a ordem econômica. 

 

 GAMP 

Segundo a denúncia apresentada pelo Vereador Geraldo Afonso Moreira Gomes, a 
Prefeitura Municipal de Amparo abriu processo administrativo n˚ 6922/2014 – mediante 
Pregão Presencial n˚ 132/2014, após a aprovação do pedido pela Secretaria de Saúde, 
mediante o valor R$ 4.675.000,00 (quatro milhões, seiscentos e setenta e cinco mil 
reais), a empresa Gamp apresentou a melhor proposta, apresentando o valor de R$ 
2.902.680,00 (dois milhões, novecentos e dois mil, seiscentos e oitenta reais), por ano. 

Ocorre que, a empresa Gamp abriu processo seletivo para contratação de médicos 
para executar o serviço contratado, sendo que posteriormente foi verificado que o valor 
proposto não supria as necessidades do contrato, razão pela qual os dirigentes pediram 
o aditamento requerendo o reajuste do contrato.  Dessa forma, o vereador denunciou a 
organização, aduzindo que os atos da administração pública deveriam ter sido 
publicados antes da convalidação do reajuste contratual, o que não ocorreu em tempo 
hábil determinado por lei. 

Aduz em síntese, que a organização ocasionou um prejuízo estimado em R$ 
695.904,00 (seiscentos e noventa e cinco mil, novecentos e quatro reais), para os 
cofres públicos.  

Durante as visitas “in loco”, ficou constatado a falta de estrutura nas unidades de 
atendimento, fator determinante para o fechamento do hospital municipal “Dr Luiz 
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Portanto, poderá a CPI não chegar às minúcias ou profundezas das variantes que cercam o 
tema da prestação dos serviços de saúde através da gestão das Organizações Sociais no 
âmbito do Estado de São Paulo, devendo, contudo, apontar, aos demais órgãos públicos com 
competência constitucional e legal para aplicar a quem de direito as devidas sanções legais, 
caminhos concretos para o desempenho do seu papel institucional. 

A análise dos documentos e dos depoimentos, até então prestados, poderá suprir, com 
elementos plausíveis de futura investigação pelas demais autoridades competentes, a 
penalização daqueles que eventualmente prestaram indevidamente os serviços de saúde, em 
especial, aqueles ligados aos aspectos da gestão econômico- financeira das Organizações 
Sociais e alavancar, com o relatório final da CPI, medidas benéficas de proteção ao erário e ao 
consumidor deste tipo de atividade estatal. Desta forma, entendemos que diante do acervo 
probatório formado por esta CPI, sugerimos as seguintes propostas e proposições: 

 

a) encaminhamento do relatório final aos Tribunais de Contas, do Estado de São Paulo e 
do Município, para que eles empreendam a fiscalização da correta aplicação de recursos 
públicos estaduais e Municipais, para que: 1)  analise a correta aplicação dos recursos 
estaduais e municipais repassados ; 2) Criação de uma ferramenta de controle e fiscalização 
que seja mais ágil e em tempo real. 

b) encaminhamento do relatório final a Secretaria Estadual da Saúde e para as 
Secretarias Municipais de Saúde do Estado de São Paulo, para que: verifiquem as 
irregularidades apresentadas e possam tomar as providências cabíveis; 

e) ao Ministério Público do Estado de São Paulo, na condição de agente legitimado para 
proteção dos interesses coletivos, individuais homogêneos e difusos, e também na qualidade 
de Curador das Fundações, já que muitas destas entidades assumem esta personalidade 
jurídica para o desempenho de suas finalidades; 

g) Por decisão dos órgãos de controle interno ou externo, seja encaminhado, também, à 
Secretaria da Receita Federal e Secretária da Fazenda do Estado de São Paulo para que 
apure eventuais irregularidades fiscais praticadas pelas Organizações Sociais;  

Espera-se que sejam implementadas as medidas sugeridas no sentido de fortalecer e melhorar 
a prestação dos serviços públicos de saúde pelas Organizações Sociais, visto que no presente 
momento detém quase que 80% dos leitos hospitalares do Estado e que se torna essencial 
para o funcionamento do Sistema Público de Saúde. 

Quanto aos documentos que serviram de prova para os trabalhos de investigação da CPI, os 
mesmos deverão ser encaminhados aos órgãos supra mencionados para que possam tomar as 
providências que lhe competem. 

 AGRADECIMENTOS: 

Mais uma vez aos que, com seu esforço contínuo e dedicação exclusiva, contribuíram 
para que o relatório fosse concluído, apesar das dificuldades proporcionadas pelos 
atuais quadros político e econômico. 

Fica a esperança de que os resultados deste trabalho possam registrar as atividades 
desta CPI, bem como estabelecer alternativas para novas regras legais ou 
administrativas quanto às atividades para novas regras legais ou administrativas quanto 
às atividades das organizações sociais. 

Ofereço a todos os membros da Comissão meus sinceros agradecimentos, em 
especial, aos sub-relatórios desta Comissão, os Deputados que presidiram os trabalhos 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como aos assessores dos seguintes 
órgãos: Tribunal de Contas, Ministério Público, Procuradoria e Auditores Fiscais do 
Trabalho. 
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qualificação técnica dos responsáveis, quadro de funcionários e escala de revezamento, 
salários, e comprovante de qualificação técnica. 

 

 PROBLEMAS ENCONTRADOS: 

 

As Organizações Sociais de Saúde, são instituições do setor privado, sem fins 
lucrativos, que atuam em parceria formal com o Estado e Municípios e colaboram de 
forma complementar com o SUS. Nesse contexto, faz necessário destacar, que o art. 
197 da Constituição Federal, prevê que as ações e serviços de saúde podem ser 
executados de forma direta ou através de terceiros, incluindo-se pessoas físicas e 
jurídicas. 

No entanto, essa autorização constitucional para que o Poder Público recorra ao auxílio 
de iniciativa privada para prestar serviços de saúde, esta compelida a seguir requisitos 
normativos, de modo que a escolha da execução do serviço se submeta ao princípio da 
eficiência na aplicação dos recursos financeiros e humanos. 

Ademais, a Lei Orgânica da Saúde menciona no art. 8˚, que a participação 
complementar privada da saúde para que execute a prestação de serviço não pode ser 
compreendida como uma autorização para que o Estado transfira todos os encargos de 
sua responsabilidade, se omitindo do seu dever constitucional.  

Conforme restou observado, foram apontados inúmeros problemas nos contratos de 
gestão entre as Organizações Sociais e o poder público nas esferas estadual e 
municipais, dentre os quais, as irregularidades mais evidenciadas foram a contratação 
de empresas quarterizadas, demonstrando a falta de capacidade técnica na realização 
da atividade fim nos hospitais públicos. 

No mesmo sentido, foram apontadas contratações de empresas para prestação de 
serviços assistenciais, cujos sócios ou dirigentes são ou já integraram o quadro de 
funcionários públicos estaduais, o que viola a lei do funcionalismo público e a 
moralidade do ato administrativo, bem como infere na incompatibilidade de horário de 
trabalho. 

Outra irregularidade demonstrada com veemência, foi em relação aos salários dos 
dirigentes e diretores superior ao do governador do estado, contrariando a súmula do 
Supremo Tribunal Federal. 

Restou constatado o pagamento de ações trabalhistas referente ao período anterior a 
vigência do contrato de gestão, nos quais não se encontravam previstos no 
planejamento de execução do Trabalho, o que gera desvio de finalidade por utilização 
da verba pública destinada a saúde para pagamento de verbas aleatórias. 

Aquisição de insumos a custos superiores aos praticados pelo governo do Estado, 
ensejando superfaturamento do contrato. 

Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão a que se referem, não sendo 
possível identificar se aquelas notas referiam-se à prestação de contas em questão. 

Médicos ausentes no plantão com pontos assinados, bem como em quantidades 
insuficientes para atender a demanda e as metas pactuadas, com total desrespeito a 
população, e a quebra de contrato por descumprimento de cláusula de prestação de 
serviço.   

Contratação de empresas pertencentes a parentes de Dirigentes da Organização 
Social, sem realização de processo seletivo ou qualificação técnica que justificasse a 
contratação, o que  

Contradições das informações prestadas pelas Entidades quanto ao plano de Cargos, 
Salários e Benefícios, com total falta de transparência dos gastos com contratos de 
prestação de serviços.   

 

 PROVIDENCIAS TOMADAS: 

Durante a execução dos trabalhos, esta Comissão Parlamentar de Inquérito convocou 
profissionais especializados para dar conhecimento das irregularidades constatadas, 
bem como requisitou ao ilustre representante do Ministério Público, que tomasse 
providencias quanto ao indiciamento dos averiguados nesta CPI, para que punisse os 
infratores quanto a má-gestão dos contratos. 

Ainda em relação aos profissionais responsáveis pela fiscalização da lei e preservação 
do patrimônio público, foi encaminhado um ofício para o Ministério do Trabalho, a fim de 
que os auditores tomassem conhecimento do funcionamento das organizações sociais, 
a fim de que os mesmos fiscalizassem as atividades dentro dos parâmetros normativos 
das OSS e não somente na restrição das leis trabalhistas. 

Salienta-se que todas as sessões foram acompanhadas por um representante do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que ficou responsável em dar ciência de 
todos os atos e irregularidades aferidas nesta Comissão, a fim de tomar providências 
cabíveis aos responsáveis pela má-gestão e/ou desfio de finalidade da moral 
administrativa e da falta de eficiência da prestação de serviço. 

 

 SUGESTÕES: 

            O objetivo de uma CPI é reunir o maior número de indícios para caracterizar um fato 
irregular (ou fatos irregulares) ocorrido dentro da órbita de competência do Estado-membro. 
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