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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Havendo número 

regimental, declaro aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, constituída 

pelo Ato nº 17, de 2018, com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades nos 

contratos celebrados com organizações sociais de Saúde pelas prefeituras e pelo 

Governo do Estado de São Paulo. 

Registro, com muito prazer, a presença dos nobres deputados Cassio Navarro, 

Marco Vinholi, Carlos Neder, Barros Munhoz, Wellington Moura, Cezinha de 

Madureira, Carlão Pignatari, Davi Zaia e este deputado na Presidência. 

Gostaria muito de agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, Dr. Renato 

Martins Costa, por atender prontamente ao convite desta comissão. Com muita 

agilidade e rapidez, ele vem aqui prestar esclarecimentos pertinentes ao objeto desta 

CPI. 

Presidente, com muita alegria, nós o recebemos aqui, até porque nós precisamos 

muito da orientação dos senhores do Tribunal, que puderam, por todos esses anos, 

levantar a necessidade de como fiscalizar e como fazer. Esta é a intenção da Assembleia 

Legislativa: com a orientação dos senhores, formular leis e aprimorar as que aí estão, no 

intuito de dar mais transparência aos contratos em que são utilizados recursos do 

Governo do Estado, que são repassados às prefeituras ou contratos diretamente com as 

OSs. 

Solicito à Secretaria a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Sr. Presidente, solicito a dispensa da 

leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O nobre deputado Cássio 

Navarro solicita a dispensa da Ata da reunião anterior. Pergunto se há concordância dos 

nobres pares para a dispensa. (Pausa.) 

Fica dispensada a leitura da Ata, que é dada como aprovada. 
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Irei já passar a palavra ao nobre presidente. Mais uma vez, agradeço a sua 

Presidência e a sua presença. Quero agradecer à sua assessoria pela sinergia que tem 

com a Casa. Muito obrigado. Tem a palavra Vossa Excelência. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Sr. Presidente desta comissão 

parlamentar de inquérito, eminente deputado Edmir Chedid, eminentes deputados 

Cássio Navarro, Marco Vinholi, Carlão Pignatari, Cezinha de Madureira, Davi Zaia, 

Barros Munhoz, Carlos Neder e Wellington Moura, é com muita alegria que, em nome 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, compareço aqui, atendendo a este 

convite tão honroso. Isso demonstra como bem podem as nossas instituições - 

especialmente o Tribunal de Contas, com o seu perfil de controle técnico - colaborar 

com o titular do controle externo, que é o Poder Legislativo paulista, no bom 

encaminhamento das matérias sujeitas à sua apreciação. 

Dizia eu ao eminente presidente Edmir Chedid da felicidade da Assembleia em 

eleger um tema dessa magnitude para, em uma comissão específica de inquérito, 

aprofundar-se nessa matéria. Diria que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

tem muito a colaborar com esta comissão e o faz com muito gosto.  

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 que o Poder Público tenha 

critérios para escolher que organismo da sociedade será chamado para assumir aquela 

determinada área da Saúde. 

Aí já esbarramos num primeiro problema que se constata. Não necessariamente a 

Administração tem tido o cuidado de escolher entidades que tenham um retrospecto 

positivo dentro daquele setor. Então, logo de início, na primeira opção que cabe ao 
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administrador desenvolver, que é a de selecionar as entidades que bem possam atender 

às necessidades da sociedade, essa escolha já começa equivocada, muitas vezes. 

É equivocada no sentido de se estabelecer a escolha a partir de entidades que, 

muitas vezes, são criadas anteontem para serem contratadas hoje, sem experiência no 

setor ou com experiência em outras atividades até bem-sucedidas, mas que não são 

exatamente as atividades da Saúde, especificamente objeto daquela consideração. 

Enfim, este primeiro processo, muitas vezes, apresenta problemas. 

Qual o critério correto que se estabelece na legislação e nas instruções do 

tribunal? Desde logo, Sr. Presidente, se V. Exa. entender cabível, fica o nosso 

oferecimento, no sentido de encaminhar toda a regulamentação que o tribunal estabelece 

internamente para orientar o gestor público em como contratar e como prestar contas 

dessas contratações. Parece-me que talvez isso possa... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É muito importante, 

Excelência. Nós agradecemos. Tão logo chegue aqui, vamos distribuir a todos. Muito 

obrigado. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Faremos chegar às mãos de V. Exa. todo 

esse material. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Facilita muito o nosso 

trabalho. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Perfeitamente. Então, logo de cara, de 

pronto, temos esta dificuldade: o gestor não está sempre gerenciando com o devido 

cuidado. Deve a Administração estabelecer critérios de credenciamento de organizações 

sociais, deve exigir a apresentação de planos de trabalho específicos para aquela 

necessidade. 

Uma AME é de um jeito, um hospital é de outro, uma UBS é de outro, um posto 

de saúde pode ser de outra maneira. Os serviços são os mais distintos; não se pode 

confundir o contrato com as organizações sociais 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. Nós temos simplesmente a contratação de mão 
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de obra, que frustra, eventualmente, o controle interno da própria organização, bem 

como o controle externo, para não se atingir o limite de gastos com pessoal. 

A folha já está pressionada. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece aqueles 

limites que, uma vez ultrapassados, caracterizam burla às suas determinações. Com isso, 

é uma maneira de se disfarçar - digamos assim - esse controle. Uma vez feita a 

contratação, ela é encaminhada ao tribunal para a análise da sua configuração jurídico-

formal. A par disso, a cada exercício, uma prestação de contas específica tem que ser 

apresentada. 

Então, 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.  

Aqui, vou dar um exemplo. Perdoem-me se alguém tem algum tipo de ligação 

com essa entidade, mas é um processo público, então não há nada que se possa ocultar. 

Há uma entidade cujo nome, inclusive, é interessante: chama-se Associação dos 

Desempregados de São Paulo. A Associação dos Desempregados de São Paulo gerencia 

várias unidades de Saúde, especialmente na região do Vale do Ribeira. É a Associação 

dos Desempregados de São Paulo. Qual é a expertise dessa associação no 

gerenciamento de qualquer unidade, seja ela qual for, de Saúde? A não ser que todos os 
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desempregados sejam médicos ou enfermeiros, o que me parece não ser o caso. Então, 

nessa circunstância - e o exemplo é dado apenas para caracterizar bem o problema 

encontrado na fiscalização do tribunal -, há uma dissociação, muitas vezes, entre o 

objeto social daquele organismo que foi contratado e o objeto pretendido no contrato de 

gestão.  

Uma súmula também recentemente editada, tal a quantidade de problemas que 

encontramos aqui e tal o rumo certeiro das decisões do tribunal nesse sentido, é a de 

que, no repasse de recursos a entidades do terceiro setor, não se admite taxa de 

administração, de gerência ou de característica similar.  

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. Não se admite a percepção de lucro por parte 

das organizações da sociedade civil. Diriam V. Exas.: “Mas a taxa de administração não 

é um lucro, é a cobertura das despesas administrativas inerentes à execução daquele 

contrato de gestão.” Se fosse assim, estaríamos de acordo. Mas, na prática, não é assim.  

Estabelece-se, por exemplo, que uma taxa de administração de cinco por cento 

dos repasses mensais é destinada à cobertura das despesas administrativas. Porém, não 

se apresentam discriminadamente quais foram as despesas administrativas. Então, 

estabelece-se por estimativa que elas girarão em torno de cinco por cento. Mas, para dar 

o exemplo completo, elas podem ser menos de cinco por cento ou podem ser até mais 

do que cinco por cento, dependendo das circunstâncias. Portanto, elas teriam que ser 

ressarcidas no exato limite dos gastos incidentes naquele mês. A partir de determinado 

momento, o tribunal até editou a súmula para evitar que esse tipo de comportamento se 

disseminasse.  

Hoje, pelo menos na área do estado de São Paulo, da administração do estado de 

São Paulo, a Secretaria de Estado da Saúde não tem mais essa cláusula em seus 

contratos, na minuta padrão de seus contratos, na medida em que esse desvio 

amplamente constatado e reprimido pelo Tribunal de Contas era encontrável em todas 

as esferas de nossa fiscalização, seja nos municípios, seja nos estados.  

Nos municípios, a reação ainda é mais lenta, pois, muitas vezes, os municípios, 

por falta de estrutura, principalmente os menores, acabam sendo auxiliados, digamos 

assim, pelos organismos que têm interesse em ser contratados, que impingem um edital 
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que acaba sendo adotado como modelo e, na verdade, apresenta problemas dessa 

natureza.  

Outro tipo de questão envolvendo também a taxa de administração é aquela taxa 

dita por rateio. O que é isso? Uma determinada organização social gerencia vários 

contratos de gestão, com uma infinidade de órgãos estaduais ou municipais. Então, não 

existe uma administração individualizada por contrato. Existe uma administração 

centralizada que, sob o ponto de vista logístico e de organização da entidade, é até 

compreensível. Você carreia todos os seus recursos humanos e tecnológicos em uma 

central só, mas isso não implica concluir que se esteja desobrigando a entidade de 

individualizar as despesas administrativas.  

Oras, eu administro 20 contratos. Todos os 20 contratos carreiam as prestações 

de contas para esse órgão central, mas, na hora de prestar contas, eu não posso prestar 

contas dos 20 contratos e fazer uma compensação, dizendo que, no contrato nº 1, eu 

gastei dez quando previa gastar oito, mas, no contrato nº 20, gastei 12 quando previa 

gastar dez, ficando um compensado pelo outro. Não é possível, pois tratamos de 

entidades diferentes e, muitas vezes, pessoas jurídicas de direito público diferentes. 

Então, como compensar uma dívida - vamos colocar assim - do estado com uma dívida 

de um ente de organização social municipal?  

Todos esses aspectos, então, são objeto da atuação do tribunal e, tal a quantidade 

e a importância que esse setor desperta hoje, em nossa atividade, estabelecemos, a 

princípio, uma diretoria de fiscalização. Hoje, temos duas diretorias de fiscalização no 

tribunal, especificamente voltadas para o terceiro setor, onde desponta como área mais 

relevante, em primeiríssimo lugar, a área da Saúde.  

Porém, como sabemos todos, há também na área da cultura muitas entidades do 

terceiro setor que auxiliam o poder público na difusão cultural, na gestão de organismos 

de teatros, orquestras e de toda essa parte em que o estado reconhecidamente não tem 

expertise e que, até sob o ponto de vista conceitual, é interessante uma parceria com o 

terceiro setor. Mas a dimensão das prestações de contas atinge volumes 

impressionantes.  

Para que V. Exas. tenham uma ideia: somando a área da Saúde e a área cultural - 

com grande predominância da Saúde - temos hoje mais de 8.400 entidades que têm 

contratos com o setor público. Mais de 8.400 organizações! Vejam a dimensão desse 

trabalho.  
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Eu diria, eminentes deputados, que a presença do terceiro setor na administração 

não é, em si, nem um bem, nem um mal. Ela é inescapavelmente necessária. É 

inescapavelmente necessária, tendo em vista a impossibilidade de o estado, como um 

todo, considerando estados e municípios, dar conta de todas as demandas desse setor.  

Não temos estrutura de execução, daí a necessidade de recorrer ao terceiro setor, 

mas também não temos uma competente estrutura de fiscalização. Isso me parece o nó 

principal a ser desatado eventualmente com uma legislação que abarcasse o 

reconhecimento e o encaminhamento de soluções de todo esse setor. Não temos, na 

estrutura do estado, elementos que permitam uma fiscalização adequada.  

Muitas vezes, o que se percebe é que a efetiva fiscalização de contratos de 

gestão acontece quando da intervenção do Tribunal de Contas, que é uma intervenção, 

tanto quanto possível eficiente, tanto quanto possível aprofundada, mas 

inescapavelmente tardia em relação a coibir abusos que se constatem no setor.  

Oras, se eu vou julgar aquele contrato de gestão, no mínimo, um ano e pouco 

depois de ele ter sido feito, se eu vou verificar a primeira prestação de contas relativas 

ao exercício, no mínimo, um ano ou um ano e pouco depois de o gasto ter efetivamente 

ocorrido, se houve problema, se houve desvio, se houve malversação, se houve qualquer 

tipo de irregularidade, não obstante seja apontada pelo tribunal, ela já vai estar no 

campo da reparação, ela vai estar no campo da aplicação de penalidades e não é essa a 

nossa finalidade principal. Nós deveríamos, contando com um controle interno mais 

eficiente, atuar no campo da prevenção, no campo da verificação imediata.  

Para tentar corrigir essa deficiência, que é estrutural e de solução não muito fácil, 

porque nós temos que formar primeiro, no seio da administração, pessoal que tenha 

competência técnica, que esteja formado para poder assim agir, o Tribunal de Contas 

passou a realizar em todas as áreas, mas especificamente também na área da Saúde e 

especificamente na área da Saúde entregue ao terceiro setor, fizemos isso no mês 

passado, no mês de março, as chamadas fiscalizações ordenadas. O que é isso?  

O Tribunal de Contas vai de surpresa com uma equipe de fiscalização no órgão e 

faz um retrato do que encontra ali, lá na ponta, lá no organismo, deputado Carlão 

Pignatari, lá dentro do organismo gerido pelo terceiro setor. Nós não temos jurisdição 

sobre a organização social, mas a partir do momento que a organização social ocupa e 

gere um próprio público, nós temos jurisdição sobre aquele próprio público, sobre os 

equipamentos que estão ali alocados naquele órgão público, sobre o pessoal que deveria 
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estar lá e eventualmente não está, sobre as condições de armazenamento da medicação, 

sobre as condições de tratamento do lixo.  

Então, essas fiscalizações ordenadas representam uma iniciativa que obviamente 

não cobre todas as necessidades, mas que se traduz num passo contemporâneo, digamos 

assim, do tribunal em relação à fiscalização que a posteriori a Constituição lhe incumbe 

de exercer. Sendo assim, encontramos muitos problemas. Esses problemas são 

encaminhados, primeiro, para o próprio administrador do município ou do estado, 

dizendo: “Olha, estivemos na AME tal, estivemos no hospital tal e lá encontramos estes 

problemas. Você tem 30 dias para me dizer que providências está tomando”.  

E essa presença do tribunal pode induzir a uma mudança de mentalidade, porque, 

como disse, são fiscalizações realizadas sem aviso prévio e os próprios agentes apenas 

tomam conhecimento do destino na manhã em que a fiscalização é encetada.  

Dizia eu, então, que o terceiro setor não é nem a panaceia universal e nem é um 

demônio. Ele é necessário, mas sob regras e sob estrita fiscalização. A quantidade de 

recursos públicos que é repassada, os senhores verão a seguir, ela é imensa, o que 

aumenta a nossa responsabilidade, de todos nós como controladores externos, no 

sentido de verificar o que está acontecendo.  

Eu, inclusive, se me permitem V. Exas., Sr. Presidente, acho que uma ação 

conjunta do tribunal com a Assembleia Legislativa pode ser fundamental no sentido de 

modificação de determinadas rotinas e do próprio governo se sentir pressionado a tomar 

providências, porque muitas vezes o governo não toma providências porque não sabe, 

não tem o detalhe, obviamente não pode estar em todo o lado.  

Se apresentado o problema, ele pode ser objeto de solução. Então, o tribunal, 

quando encaminha para a Assembleia Legislativa comunicações de irregularidade de 

contrato, gestão, irregularidade de prestação de contas, isto pode servir de instrumento. 

Por favor, obviamente não estou falando nem de situação, nem de oposição, nem de 

governo “A” ou de governo “B”, mas de instrumento de cidadania mesmo.  

Pode servir de instrumento para que a Assembleia, para que os Srs. Deputados 

instem as secretarias envolvidas, instem os órgãos que são responsáveis por executar 

esses contratos a resolverem esse problema que já foi apontado pelo Tribunal de Contas, 

que já foi julgado muitas vezes em duas instâncias como irregular e que não pode ou 

pelo menos não deve ficar restrito àquela ação do tribunal, a ação política com um “p” 

maiúsculo da Assembleia, no sentido de cumprir a sua posição de controlador externo 

quando da comunicação dessas irregularidades.  
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Parece-me que pode ser de uma imensa valia para que esse sistema de controle 

representado pelo tribunal em auxílio técnico à Assembleia, como estabelece a 

Constituição, produza resultados que possam ter uma visibilidade social muito maior.  

Sr. Presidente, se V. Exa. e os Srs. Deputados permitirem, feita esta introdução, e 

eu desde logo me coloco à disposição para qualquer questionamento que seja pertinente, 

nós temos uma breve exposição de caráter exclusivamente técnico e de números que as 

nossas duas diretoras da área do terceiro setor, a Dra. Sônia e a Dra. Edinéia, 

prepararam e que eu acho que pode ser de enorme valia para os trabalhos desta 

comissão.  

Por óbvio, Srs. Deputados, nem seria o caso, nós não viemos aqui com a pretensão 

de esgotar de jeito nenhum o tema, mas sim de introduzi-lo, no sentido de dar 

conhecimento a V. Exas. do que o tribunal faz, de como ele faz e desde logo dizer que 

essa primeira abordagem pode ser a primeira de outras. Além disso, tudo, absolutamente 

tudo que nós temos já de decisões proferidas sobre órgãos do terceiro setor em contratos 

com prefeituras ou com o estado de São Paulo, está inteiramente à disposição dessa 

comissão, seja sob forma estatística, seja sob forma de relatório, seja até sob forma de 

processos. É que o volume realmente é absolutamente gigantesco, mas está 

absolutamente à disposição desta comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós, desde já, presidente, 

queremos agradecer muito.  

Era isso o que esperávamos de V. Exa., porque os deputados logo no início da CPI 

falaram: “Olha, precisamos ouvir o Tribunal de Contas, porque eles podem subsidiar o 

nosso trabalho, ser um parceiro do nosso trabalho”. E é isso que nós estamos vendo.  

Então, gostaríamos muito de ouvir as duas diretoras, a Sônia e a Dra. Edinéia, tão 

logo o senhor ache importante. Tenho certeza de que logo em seguida os Srs. Deputados 

vão ter algum questionamento para poderem buscar mais informação, até porque esse 

tema é novo para todos nós, Excelência.  

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Exatamente, não tenha dúvida, o 

Tribunal de Contas se sente absolutamente honrado em poder colaborar com os 

trabalhos dessa comissão que foi criada para temática da maior relevância, como tive 

oportunidade de dizer.  
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Se V. Exa. permitir, então, a Dra. Sônia e a Dra. Edinéia farão uma breve 

exposição sobre os aspectos técnicos envolvidos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós é que estamos 

honrados, Sr. Presidente. 

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - Boa tarde, eu sou a Sônia, sou diretora técnica de 

divisão. A minha diretoria é uma diretoria exclusiva do terceiro setor, como da nossa 

colega Edinéia. O Dr. Renato havia dito que vamos passar algumas telas para explicar 

sobre valores, a posição. O nosso trabalho é técnico, nós temos uma equipe... 

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - Boa tarde a todos, nós somos da área técnica, 

então já peço algumas desculpas pela forma como vamos tentar apresentar para vocês 

como é que a lidamos no dia a dia com a fiscalização das organizações sociais. É uma 

breve explanação.  

Nós pensamos em falar um pouquinho sobre legislação, sobre os repasses como se 

dão, sobre nossas instruções e os principais apontamentos que a fiscalização traz em 

seus relatórios. Como o Dr. Renato já disse, nós fiscalizamos os reajustes na sua  parte 

formal e jurídica e depois as prestações de contas.  

Temos uma novidade na área municipal. Desde 2015, através de um sistema 

eletrônico, nós pinçamos alguns ajustes firmados pelos órgãos municipais e esses 

ajustes, além dessa rotina da fiscalização formal do próprio, das suas prestações de 

contas, eles também são apanhados.  

Então, a execução desses ajustes é acompanhada quadrimestralmente pelas 

equipes de fiscalização até que se expire a vigência dos respectivos ajustes, isso para a 

área municipal.  

Então, eu acho que é do conhecimento de todos, mas a legislação que rege a 

matéria é a Lei Federal nº 9.637, de 1998. O estado de São Paulo tem a sua lei própria, a 

Lei Complementar nº 846, de 1998, e as prefeituras também puderam criar as suas leis, 

ou seguem a legislação federal.  

Eu só queria deixar claro que uma entidade do terceiro setor da sociedade civil 

não nasce como organização social - ela é qualificada como tal. A legislação prevê que 

ela, não cumprindo o próprio contrato de gestão, o órgão público que a qualificou 

também a desqualifica, da mesma forma. É um artigo da legislação estadual, e da 
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federal também, que diz isso. Então, você não é uma OS, você se qualifica como uma 

OS. 

Hoje, no estado de São Paulo, nós temos 46 OS’s de Saúde. Achamos 

importante trazer para vocês quais tipos de serviço de saúde estão, hoje, sob o comando 

de uma OS.  

Nós temos hospitais, AMEs, os Centros de Referência de Idoso, o Centro de 

Reabilitação da Rede Lucy Montoro, os Centros Estaduais de Análises Clínicas, os 

serviços de diagnósticos por imagem, os Ceadis (que são Centros de Armazenamento e 

Distribuição de Insumos de Saúde) e o Cross, que gerencia toda a marcação de 

consultas do estado de São Paulo. Todos esses serviços de saúde estão, hoje, sob a 

gerência de uma OS.  

Há 10 anos, nós tivemos uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a Adin 

1923. Por fim, em abril de 2015, ela foi julgada. Nós entendemos interessante trazer 

para vocês os principais pontos do julgamento dessa ADIN, cujo relator foi o ministro 

Ayres Britto.  

Houve um provimento parcial da Adin e isso só veio reafirmar o que o Tribunal 

de Contas vem praticando. Um dos questionamentos dessa Adin era a questão da 

licitação acontecer para a escolha das OS’s de Saúde.  

O entendimento do Supremo Tribunal Federal foi no sentido de que pode haver a 

dispensa de licitação, desde que o procedimento todo seja de acordo com os princípios 

da Constituição Federal: moralidade, impessoalidade, transparência e etc.  

Outro item da Adin era com relação à forma de contratação, tanto de serviços 

como de pessoal. Isso porque as OS’s não estão dentro da égide da Lei 8.666. Então, o 

tribunal veio com a orientação - e as nossas instruções dizem isso - que as OS´s têm 90 

dias para editar os seus regulamentos de compras e de contratação de pessoal. Esse é 

mais um ponto do julgamento da Adin.  

O julgamento também afastou qualquer interpretação que restrinja o controle 

pelo Ministério Público e pelos Tribunais de Contas. Como o Dr. Renato disse, há 

dinheiro público, então nós estamos ali para fiscalizar. 

Eu não sei se este quadro está visível. Nos últimos cinco anos, nós fizemos um 

levantamento que está todo detalhado e planilhado, caso seja do interesse de vocês. 

Aqui, nós trouxemos a síntese do que nós levantamos dos recursos que estão nas mãos 

das organizações sociais de Saúde, com contratos vigentes nos últimos cinco anos, do 

estado e dos municípios. 
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Essa primeira tela traz, então, o ranking por valores. Vocês percebam que a 

SPDM é a que tem os maiores montantes. Esse valor de cinco bilhões é nos contratos 

vigentes nos últimos cinco anos.  

Esse slide é só sobre a Secretaria de Saúde repassando. A totalização chega a 28 

bilhões nos últimos cinco exercícios, considerando termos aditivos e etc.  

Na sequência, para exemplificar, são os mesmos dados.  

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - A gente acabou fazendo um ranking. Então, tem as 

cinco primeiras organizações sociais que recebem mais recursos públicos e as outras 

compõem 25% só. 

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - Na sequência, então, da área municipal, são 

os repasses dos últimos cinco exercícios que as prefeituras efetivaram para as 

organizações sociais de Saúde. Dinheiro municipal.  

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - Nesse caso, nós acabamos fazendo por região. 

Então, nós temos unidades regionais no estado inteiro. Nós fizemos um ranking, a 

primeira é São Paulo e a segunda é Campinas, com o maior número de repasses.  

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - Com exceção da prefeitura de São Paulo, que 

é fiscalizada pelo Tribunal de Contas do Município. O estado é enorme: os 644 

municípios são fiscalizados por nossas unidades regionais.  

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - Primeira e Décima DF fiscalizam a grande São 

Paulo.  

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - Por conta disso, o montante é um pouco 

maior.  

No interior, se vocês tiverem interesse, nós temos o ranking de todas as OS´s. 

São várias: as mais conhecidas são as que atuam pelo estado. São várias nomenclaturas 

e ia ficar muito cheio de informação, mas vocês vejam que, no interior, as OS´s, com 

recursos municipais, nos últimos cinco exercícios, seis bilhões.  
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O SR. RENATO MARTINS COSTA - Se V. Exas. entenderem, não há 

nenhuma dificuldade em, posteriormente, encaminhar por município e por entidade. 

Essa é uma visão geral, mas é possível haver uma identificação por município e por 

entidade.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Isso nos ajudaria muito. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Se o presidente do tribunal ou o 

tribunal passasse pelas UR´s... É fácil, é a unidade regional. Tem aquela UR de todos os 

municípios e assim sucessivamente. Se for mandar município por município, nós vamos 

ter uma relação interminável de OS´s.  

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - É grande, é enorme. Aqui está por UR 

e o valor global.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, eu fiquei de vice-

relator das OS´s dos municípios. Então, eu vou pedir a V. Exa., se puder encaminhar ao 

tribunal, do municípios discriminados, por gentileza.  

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Presidente, essas comunicações, para a 

gente operacionalizar, podem ser feitas por via digital? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Podem sim.  

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - Na sequência, então, nós temos também o 

mesmo gráfico de pizza, em que ficam mais bem apresentados os valores.  

Vocês vejam que o maior pedaço é a grande São Paulo. Por isso que a primeira e 

a décima são as diretorias do tribunal na sede que fiscalizam a Grande São Paulo. 

Portanto, nos municípios maiores o montante é maior: 62% está na Grande São Paulo, 

seguido pela região de Campinas - e as outras UR´s com 9 por cento. Temos a unidade 

de São José dos Campos com 8 por cento.  

Aqui, nós queríamos dizer para vocês como se dá essa relação do tribunal com o 

jurisdicionado por conta da documentação que nos tem que ser enviada. Nós temos as 

nossas instruções de nº 2/2016, que foram aprovadas pela resolução nº 4/2016. Nós 
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trazemos, no corpo das instruções, toda a documentação que nós fiscalizamos por 

matéria, por estado e por município. Aqui é só uma síntese de como está distribuído o 

conjunto de documentos que tem que ser encaminhado e as nossas instruções: a área 

estadual está no título dois. Cada seção trata de um tipo de ajuste. Vejam que o contrato 

de gestão fica nos Arts. 115 ao 121. Ali terá a documentação relativa ao ajuste 

propriamente dito e a documentação relativa à prestação de contas, que o jurisdicionado 

nos encaminha até o dia 30 de junho de cada exercício. 

Essa documentação toda é fiscalizada por equipes de fiscalização. Há visitas in 

loco constantemente. É produzido um relatório que é submetido, então, aos conselheiros 

designados para a sequência do processo.  

Da mesma forma, na área estadual. Os documentos relativos à área municipal 

também têm capítulos e seções próprias com toda a documentação requerida. Como eu 

disse, a área municipal tem uma diferenciação da área estadual por conta do 

acompanhamento da execução dos ajustes que se faz a partir de um sistema 

informatizado que nós temos lá. 

Esse é um slide repetitivo porque estamos dizendo que fiscalizamos a 

formalidade do ajuste, a documentação relativa à prestação de contas e acompanhamos 

a execução dos ajustes da área municipal. 

Nós entendemos também relevante dizer que trouxemos, em um dos artigos das 

nossas instruções, a importância de que o órgão público repasse dinheiro público para 

qualquer que seja a entidade do terceiro setor e que fique fiscal de que essa entidade, 

seja ela uma OS, uma Oscip, uma OSC - que é uma Organização da Sociedade Civil -, 

para que ela também cumpra os ditames da Lei Federal nº 12.527, que é a lei da 

transparência. Que publique, em seu sítio próprio - ou, se não tiver, no sítio da 

prefeitura ou do estado -, toda a documentação e a prestação de contas inerentes àquele 

recurso recebido. 

Então, a Lei nº 12.527 alcança, sim, as entidades do terceiro setor.  

No mais, também trouxemos o último Decreto Estadual nº 62.528, que diz que o 

subsídio do governador é o teto também da remuneração dos funcionários da OS, 

inclusive dos médicos. 

Nós vimos uma série de apontamentos nos relatórios com relação aos 

rendimentos percebidos por médicos, especialmente. Então, há esse decreto do 

governador, dizendo que o limite é a remuneração. 
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O Dr. Renato já falou sobre as nossas súmulas. O tribunal sumula os 

julgamentos reiterados sobre as matérias. O Dr. Renato já disse da taxa de 

administração. Há outras súmulas.  

Só para destacar aqui a história do culto religioso. Muitas vezes não é o caso da 

Saúde, mas se passa dinheiro para entidades que têm cunho religioso, o dinheiro é para 

ser utilizado no objeto da parceira, e não na manutenção daquele do culto. 

Há entidades religiosas também que cuidam da Saúde, principalmente no interior 

de São Paulo. Então essas são as súmulas últimas que o tribunal editou com relação às 

entidades do terceiro setor.   

Os relatórios trazem conclusões. Nas conclusões, nossos fiscais apontam os 

achados da auditoria, que são submetidos aos conselheiros. Daqui para frente então nós 

temos itemizados aqui, não todos, por óbvio, os principais achados, os incidentes, os 

recorrentes, que comumente se encontram. 

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - Nós brincamos e falamos que essa é a parte mais 

chatinha, mas ela é inevitável. Nós brincamos e falamos que é muito difícil termos uma 

prestação de contas que não saia com alguma ocorrência, sempre tem alguma coisa. 

Então, nós acabamos meio que ranqueando aqui a quarteirização de atividade 

fim. É essa coisa de contratar, então eu tenho um contrato de gestão, em que o gestor 

pode contratar PJ, sem problema nenhum, aí ele pega e contrata uma empresa para 

poder executar o trabalho. 

Isso aqui é quase 100% dos casos e nós temos considerado como uma 

ocorrência, para ser ou justificada ou a glosa da importância. Inclusive, esse valor nós 

acabamos considerando para cálculo de pessoal, e hoje na Saúde nós temos estabelecido 

nos ajustes que o valor não pode ser superior a 70%, e nós temos computado inclusive a 

quarteirização, alegando que eles estão extrapolando os 70 por cento. 

Essa parte do desequilíbrio econômico revelado por déficit patrimonial: temos 

algumas organizações sociais que estão em uma situação super complicada com relação 

a várias dívidas, dívida com impostos, e estão atuando, e é uma preocupação para o 

órgão concessor, de, quando está contratando essa parceria, verificar a saúde dessa 

organização social. 

Contratação de empresa para prestar... Essa aqui foi bem bacana. Ela contratou 

propaganda, promoção institucional, com dinheiro público. A propaganda era para ela e 

ela contratou com dinheiro da gestão. 
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Essa também é bem recorrente, contratação de empresas contratando parentes. 

Empresas pertencentes a parentes, sem realização de um processo de seleção. Na 

realidade, assim, é meu parente, mas eu tenho que ter várias outras... E realmente não 

tem seleção nenhuma, eu contrato porque é meu parente. Isso também já é um grande 

problema. 

Esse aqui também foi ótimo. Então, eu contratei um serviço para gestão, 

qualificação, treinamento, supervisão de equipe médica, combinado com plantões, e, na 

realidade, eu só executei os plantões e paguei todo o serviço.  

Essa aqui é pagamento de despesas incompatíveis com o objeto pactuado, que 

acho que é até um exemplo que Edinéia acabou dando. Principalmente assim: exerce 

uma atividade, resolve fazer a gestão de uma segunda e executa a terceira. Esse também 

é um grande problema. 

O pagamento de ações trabalhistas referentes a período anterior à vigência do 

contrato. Aí fica fácil, não é? O problema é meu e eu transfiro para o concessor, e 

muitas vezes nós é que acabamos avaliando, porque o concessor não fiscalizou. Aí cabe 

ao tribunal avaliar. 

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - Nesse ponto, é importante dizer que não é 

proibido o pagamento de verbas rescisórias com uma verba do repasse. O que não se 

admite é a extrapolação disso, e tudo tem que estar muito bem detalhado em um lugar 

que não citamos ainda, o famoso plano de trabalho. 

A espinha dorsal de qualquer parceria entre o órgão público e uma entidade 

dessas é um plano de trabalho bem elaborado. Esse plano de trabalho tem que conter 

desde o planejamento da parceria, as metas, os objetivos a serem traçados e o que se vai 

pagar com o objeto dessa parceria. 

Então, na prática, o que observamos é que se extrapola. Acaba-se criando 

despesas estranhas ao plano de trabalho. Aqui é um caso. A verba rescisória vai ser paga 

com o dinheiro da parceria? Sim, vai, desde que se respeite a vigência daquela parceria. 

Nada antes e nada além. 

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - O não cumprimento de metas ou a variação. Isso 

também ocorre, começa com uma história e termina com outra. Então caracteriza a falta 

de planejamento e também é motivo de ocorrência. 
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Aquisição de insumos com custos superiores aos praticados pelo governo do 

estado. Hoje, deve ser utilizado o ABEC, e existem outros bancos de dados para poder 

fazer uma verificação, que nós utilizamos no tribunal. Quando nós vamos fazer a 

fiscalização, nós sempre fazemos essa avaliação para verificar se essa prática vem 

ocorrendo, e  normalmente ocorre com frequência. 

Pagamento a dirigentes e profissionais administrativos acima do teto 

estabelecido em lei, que é a situação que a Edinéia falou. Temos o teto do governador e 

ninguém pode receber mais do que o valor do governador. 

Próxima. Essa daqui. Notas fiscais sem identificação do contrato de gestão. 

Então, hoje, nas próprias instruções, nós temos essa situação, exigindo que se 

identifique a nota, pra sabermos se aquilo realmente faz parte daquele projeto. Ou, de 

repente, eu posso usar a mesma nota em várias situações. 

Aí me perguntaram assim: “mas e a nota fiscal eletrônica?”, “eu posso emitir a 

nota fiscal eletrônica quantas vezes quiser”. Então, dentro da instrução nós também 

colocamos que na nota fiscal eletrônica é obrigado a se colocar a que ajuste se refere, ao 

número da parceria, e aí não tem jeito de usar isso mais vezes, mas, mesmo assim, acho 

que eles dão um jeitinho. 

Contratação de empresas sem processo de seleção de fornecedores, contrariando 

o regulamento de compras, e na parte de seleção de pessoal, a mesma coisa. Eles editam 

o regulamento de compras, editam o regulamento de pessoal, e muitas vezes não 

utilizam nem um e nem o outro. É motivo de ocorrência também. 

Despesas impróprias, que não fazem parte do objeto, caracterizando desvio de 

finalidade. Acho que é a mesma questão que eu havia colocado anteriormente.  

Gastos com pessoal que ultrapassam o limite, que é aquela situação que eu havia 

dito pra vocês. Muitas prefeituras estabelecem também o limite. Outras não, porque têm 

legislação própria, e aí tem que ter um bom senso também, porque, de repente, se eu 

tiver 100% com despesa de pessoal, já está caracterizando a fuga do processo e de 

contratação. 

Tudo tem que ter uma certa... A Secretaria da Saúde elegeu 70%, que nós 

entendemos que está meio que funcionando. Agora, não ter percentual nenhum e utilizar 

o máximo também é um tipo de ocorrência. 

Pagamento de honorários advocatícios devidos pela organização social. Aí fica 

também fácil. 
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Realização de pagamento com despesas denominado apoio técnico 

administrativo, tratando-se de despesas de administração. Taxa de administração, 

desculpa. Nós, com a súmula... Depois que foi sumulado que taxa de administração não 

pode em hipótese alguma... Ainda assim, nós encontramos alguma coisa. 

Quando você vai fazer avaliação, você verifica que aquilo é única e 

exclusivamente uma taxa de administração, ainda que não conste na parceria, ainda que 

não esteja claro, mas só a fiscalização consegue identificar que aquilo realmente é uma 

taxa de administração.  

Às vezes não tem comprovação fiscal. Há recibos emitidos e o próprio recibo já 

caracteriza que não é uma despesa de rateio. 

Agora a parte de médicos. Deixamos médicos para o final, porque com os 

médicos nós também temos um certo problema. Estamos falando da quantidade 

insuficiente de médicos.  

Tem até um exemplo de um rapaz que chegou às sete horas da manhã... 

Biometria agora nos hospitais, em todos, eu acho. “O médico já chegou, ótimo”. “Eu 

preciso ver o médico”. “Agora ele está no centro cirúrgico, agora está não sei onde”. Ele 

perseguindo esse médico e não conseguiu encontrar um médico no hospital, mas tinha 

lá a biometria registrada, que ele tinha passado pelo hospital. 

Aqui também previstos não cumprindo... Quantidade insuficiente de 

profissionais. Isso nós encontramos um número enorme. Nós verificamos o plano de 

trabalho, já verificamos quantos profissionais deveriam estar destacados, vamos 

procurar esses profissionais e, às vezes, não encontramos... Um terço deles está atuando. 

Descumprimento de escalas de trabalho. A frequência também é enorme. 

Médicos ausentes do plantão, com ponto assinado, em alguns casos até o final do 

mês. Isso nós verificamos inclusive nas ordenadas, a operação que o Dr. Renato havia 

dito. Chegou lá, procurou, o ponto todinho assinado, mas o médico, no final do mês... 

Começo, meio, fim, e o médico não estava e já estava com os dias todos registradinhos. 

Plantão de 120 horas seguidas. Ali faltou uma parte. Há um setor de ortopedia. 

Foram 120 horas seguidas de plantão. 

Ausência de publicidade com relação à escala diária de médicos. Nós já 

exigíamos isso antes, em função da lei da transparência, mas agora tem um decreto do 

governador, dizendo que tem que estar exposto.  

Nós conversamos isso uma vez em um hospital. Ele disse: “olha, é complicado 

para nós deixarmos, porque tem pacientes que, sabendo o nome do médico, se tiver 
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algum problema com ele, o médico ele pode chegar e acontecer algum problema”. 

Infelizmente, se tratar melhor não vai ter problema nenhum. Não é, Dr. Renato? 

Existem alguns outros, mas esses foram os recorrentes que nós trouxemos para 

vocês. Finalizamos aqui e estamos à disposição para qualquer outra questão ou dúvida.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Queremos 

agradecer a Sônia e a Edinéia, dizer que o trabalho nos ajudou muito, porque trazem 

números, e realmente... Onde existe o furo, a evasão. Quer dizer, um terço do pessoal 

não está trabalhando, coisa que nos chama muito a atenção. 

Devolvo a palavra ao Sr. Presidente. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Posso fazer uma pergunta para as 

técnicas, antes de elas saírem? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Elas estão aqui justamente 

para ajudar a responder. Estava inscrito o deputado Carlos Neder, Wellington Moura, 

depois o Cezinha de Madureira.  

Então, tem a palavra o Carlos Neder.  

Nós, Sr. Presidente, dividimos aqui, até pra conhecimento, cinco sub-relatorias: 

1 - Para os contratos de gestão de unidades hospitalares e da Central de 

Regulação de Ofertas de Serviço de Saúde (Cross) do estado, o deputado Cezinha de 

Madureira;  

2 - Para os contratos de gestão de unidades ambulatoriais AMEs do estado, o 

nobre deputado Marco Vinholi;  

3 - Para os contratos de gestão dos demais serviços de apoio - centros de 

reabilitação, de diagnóstico, de imagem, laboratório e outras unidades que não se 

enquadrem nos serviços hospitalares ambulatoriais e no Cross -, o nobre deputado 

Barros Munhoz;  

4 - Para os contratos de OS’s de Saúde que atuam no município de São Paulo, o 

nobre deputado Carlos Neder;  

5 - Para os contratos com as OS’s de Saúde que atuam nos demais municípios do 

estado, o vice-presidente da comissão, deputado Wellington Moura.  

E, como relator geral, o deputado Cássio Navarro.   

O deputado Carlos Neder se inscreveu. Tudo bem, deputado Carlão Pignatari? 
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O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sr. Presidente, gostaria de 

agradecer ao nobre presidente pela presença e pela tão simpática e explícita 

apresentação feita a todos nós com seus técnicos, foi de grande valia. Vamos ter sucesso 

neste trabalho, porque, contando com V. Exas. do Tribunal de Contas, fica mais fácil 

fazermos nosso trabalho no estado de São Paulo. Eu tenho minhas perguntas a fazer na 

sequência, mas queria sugerir que todos os deputados fizessem as perguntas e depois ele 

respondesse no total.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu acho que a sugestão é 

importante, mas poderíamos fazer então de dois em dois.  

Tem a palavra o nobre deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu gostaria de consultar 

o deputado Carlão Pignatari. Se ele tiver um problema de horário e precisar sair, talvez 

seja o caso de antecipar a questão dele. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Carlão 

Pignatari, V. Exa. tem que sair porque tem um compromisso. Nós sabemos que há 

compromissos que são inadiáveis, com secretário de Estado.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É uma dúvida com a qual eu fiquei. 

Não sei se foi a senhora que falou a respeito do teto do governador. Existem PJs que 

trabalham para as OS’s e que às vezes ultrapassam o valor do governador. Isso também 

não pode, é isso? 

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - A legislação fala em dirigentes... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É só a parte administrativa? 

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - Normalmente, nós sempre... O teto foi estabelecido 

para todas as figuras. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Mesmo as PJs? 
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A SRA. SÔNIA ROCCO - As PJs também, não é, Edinéia? Porque eles acabam 

entrando no cálculo lá. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É? Era apenas isso. 

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - O médico é pago também com recursos da 

parceria, e o decreto está dizendo exatamente isso. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É que há PJs que fazem, por 

exemplo, serviços de imagem, que é um monte de serviço. 

 

A SRA. EDINÉIA MARQUES - Ah, sim. Aí está se contratando uma empresa 

e está se remunerando o serviço, não a pessoa. Aí não, aí não. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Não. Eu havia até falado para a Sônia 

que talvez eu não tivesse entendido o significado do PJ. Não, “pejotizou”, está fora. 

(Risos.) Aliás, V. Exa. lembrou bem. Esse tipo de serviço dificilmente é prestado com 

médico com CRM, é PJ com CNPJ. Portanto, não há teto, porque nem importa, em 

verdade, qual profissional executou o serviço, já que ele foi contratado por uma pessoa 

jurídica. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - São os maiores contratos de serviço 

das OS’s. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Exatamente. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Era apenas isso. Obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra o nobre 

deputado Carlos Neder. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Em primeiro lugar eu quero 

cumprimentar o Dr. Renato e as assessoras que aqui vieram e cumprimentá-los pela 

apresentação franca e objetiva que foi feita. Peço, Sr. Presidente, que todos os dados 

aqui trazidos e aqueles que foram oferecidos possam ser encaminhados aos membros 

desta CPI com alguma antecedência. Nós até fizemos uma proposta, votada na reunião 

da CPI, de fazer um convite ao Tribunal de Contas do Estado para que acompanhe os 

trabalhos da CPI.  

Por exemplo, amanhã nós ouviremos a Dra. Eliana, que coordena uma comissão 

de avaliação dos contratos de gestão das OS’s na Secretaria de Estado da Saúde, e a 

Assembleia Legislativa tem direito a dois representantes nesta comissão - o deputado 

Gil Lancaster e eu representamos a Assembleia. É uma comissão que analisa 

documentos, mas nós temos insistido para que ela faça visitas in loco, como fizemos no 

Hospital de Carapicuíba e no Hospital do Grajaú. 

Entendo que seria muito importante o acompanhamento das demais reuniões da 

CPI por algum representante destacado por V. Sa. na condição de presidente do 

Tribunal de Contas, porque isso vai permitir que nós façamos uma análise comparativa 

das informações que serão aqui trazidas com aquelas que estão disponíveis no Tribunal 

de Contas do Estado. 

Em segundo lugar, acho que a nossa CPI deveria considerar a possibilidade de, 

em vez de nós termos dois deputados representando a Assembleia nesta comissão, que 

nós cedêssemos uma das vagas para o Tribunal de Contas do Estado. Foi dito aqui que o 

acompanhamento feito junto aos órgãos gestores do Poder Executivo acaba sendo feito 

a posteriori, às vezes até um ano, um ano e meio depois. Imaginem se houvesse a 

participação do Tribunal de Contas nesta comissão de avaliação dos contratos de gestão, 

acompanhando em tempo real as reuniões que fazemos, que analisam a cada três ou 

quatro meses os dados relativos a todas as organizações sociais. 

O senhor falou que são 46 entidades qualificadas como organização social. Não 

sabemos se todas elas mantêm contratos de gestão com o governo, porque é possível 

que uma parte dessas 46 não mantenha contrato de gestão, embora qualificadas. Por 

outro lado, o deputado Wellington Moura e eu estávamos conversando que esse número 

de 8.400 entidades que foi citado certamente não se trata apenas de organizações 

sociais, é possível que tenhamos aí ONGs, Oscips e outras modalidades além daquelas 

que estão disciplinadas pela Lei nº 846, de 1998. 
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Então, se são 46 entidades qualificadas, das quais um número um pouco menor 

deve ter contrato efetivamente firmado com o Poder Executivo, interessa que nós não 

façamos uma mistura dessas várias figuras jurídicas, uma vez que esta CPI está voltada 

exclusivamente à questão das organizações sociais, no caso a Lei nº 846 e alterações 

subsequentes, além das leis municipais, não é? 

Como foi dito, eu fiquei incumbido de acompanhar as organizações sociais no 

âmbito do município de São Paulo, onde há um Tribunal de Contas próprio, que é o 

Tribunal de Contas do Município. Então, a primeira pergunta é se há uma ação conjunta 

do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas do Município, de maneira a 

que o procedimento de acompanhamento, avaliação, fiscalização e controle seja 

minimamente compatível do ponto de vista da troca informações entre os dois órgãos - 

o Tribunal de Contas do Estado cuidando de todos os demais municípios, exceto a 

capital; e o Tribunal de Contas do Município cuidando da  capital. 

Como foi dito aqui, o peso da capital é bastante expressivo, e ele não aparece 

nesse número. Esse número que foi trazido aqui, parece-me, diz respeito aos demais 

municípios da Grande São Paulo, exceto a capital. Exatamente por isso é que nós 

resolvemos fazer uma subcomissão específica para a capital. 

Nós temos informação de que há diretores de hospital recebendo 30 a 40 mil 

reais por mês. Os deputados estaduais recebem algo em torno de 18 mil reais brutos, 

talvez 17 mil líquidos, e foi dito pelo presidente que não é admitida taxa de 

administração, tampouco remuneração de dirigentes, ainda mais acima do teto, que é o 

salário do governador.  

Ora, na apresentação de problemas que depois foi feita, reconhece-se que há 

uma burla à ideia de não haver taxa de administração e que ela existe na forma de um 

apoio técnico-administrativo. Da mesma forma, não deveria haver remuneração de 

dirigentes, e ela existe, inclusive em valores que eu diria extremamente altos se 

comparados até mesmo com a remuneração dos parlamentares - que alguns entendem 

como acima do razoável -, inclusive chegando a 30, 40 mil reais por mês. Eu gostaria de 

saber se o Tribunal de Contas tem esse tipo de informação e esse tipo de controle.  

Foi dito que o Tribunal de Contas identifica uma série de problemas, e eu 

pergunto qual é o montante do estorno conseguido pelo Tribunal de Contas em face dos 

problemas identificados. Não apenas importa saber qual é a qualidade dos problemas 

identificados, mas quanto o Tribunal de Contas conseguiu que essas entidades privadas 
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que fazem gestão privada autorizada pelo Poder Público tiveram que estornar ao Poder 

Público e aos cofres, seja em âmbito estadual ou municipal. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Sr. Presidente, uma questão de 

informação. Infelizmente, ainda não está sendo transmitida pela TV Alesp esta CPI ao 

vivo. Acredito que isso seria de suma importância. Está passando um programa comum. 

Gostaria que o secretariado, por gentileza, solicitasse isso. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já foi solicitado, viu?  

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - É que estava tendo o Pequeno 

Expediente, acabou agora.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É, mas eles têm que ter 

gente aqui. No contrato, pelo menos do tempo do deputado Barros Munhoz, a TV Alesp 

tem que acompanhar tudo, não é, deputado Barros Munhoz, quando era presidente? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - Bom, seguindo e apressando um pouquinho 

aqui, para não prejudicar a participação dos demais deputados, em vários momentos o 

governo apresenta auditorias contratadas e pagas por recursos do Tesouro, sejam 

auditorias feitas pelo Banco Mundial, pela Fundação Oswaldo Cruz e outras. Pergunto 

se não deveria haver a contratação de auditorias independentes que pudessem atestar, de 

fato, a lisura no uso dos recursos públicos, ainda mais quando se sabe que praticamente 

100% dos recursos usados pelas organizações sociais são de natureza pública, vindos 

dos fundos da União, dos estados e dos municípios.  

Originalmente a ideia seria que as organizações sociais pudessem captar 

recursos no mercado, mas, na prática, elas usam recursos públicos, contratam sem 

processo seletivo. Voltamos a uma situação em que não há concurso, tampouco 

processo seletivo. Como foi dito aqui, o acórdão do Supremo Tribunal Federal deixa 

claro que as normas que devem ser observadas na gestão pública também cabem a estas 

entidades que utilizam recursos públicos. Daí porque é preciso que haja transparência, 

moralidade e também critérios objetivos para contratação.  

Entretanto, nós sabemos de médicos que sugerem outros médicos, de 

enfermeiros que sugerem outros enfermeiros, e assim por diante. E a contratação voltou 
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ao famigerado QI, “quem indica”. Esse “quem indica” pode ser um profissional de 

Saúde, ou pode ser uma entidade, e isso não é razoável que aconteça com recurso 

público, porque isso depõe contra a qualidade do serviço que se espera, seja na área da 

Saúde, depois na área da Cultura.  

E todos sabem aqui que houve alterações na Lei das Organizações Sociais, para 

que ela pudesse ser utilizada também na Fundação Casa, nas unidades de conservação 

ambiental, na área de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou seja, cada vez mais áreas 

lançam mão desse mecanismo das OS’s com base na Lei 846.  

Então, aquilo que já é assustador quando se pensa a amplitude na área da Saúde 

e da Cultura, na hora que nós olharmos para a área do Meio Ambiente, para a área da 

Assistência, para a área de Ciência e Tecnologia e outras áreas que vêm a caminho -  

inclusive a área da Educação pleiteia cada vez mais a possibilidade de fazer gestão 

privada por meio de organizações sociais -, vai chegar um momento em que talvez o 

Tribunal de Contas do Estado não dê conta, com esses dois departamentos criados, de 

acompanhar a entrega progressiva da gestão para entidades privadas.  

Então, eu concluo dizendo o seguinte: que me parece bastante promissor o 

trabalho feito pelo Tribunal de Contas do Estado. Faço aqui até uma observação, que eu 

não tinha conhecimento de que vocês mantêm esse trabalho com esta qualidade. Eu 

preparei um projeto de lei complementar, mas infelizmente preciso de 32 assinaturas e 

não consegui todas as assinaturas necessárias até o momento. Com que objetivo? O 

objetivo seria de a Assembleia ser informada pelo Tribunal de Contas do Estado a cada 

novo procedimento que ele instala, bem como das decisões que toma, notificando as 

comissões de mérito correspondentes da Assembleia a cada novo procedimento. Veja 

que com frequência nós tomamos conhecimento de encaminhamentos, investigações e 

conclusões tomadas pelo Tribunal de Contas, ou acessando o Portal da Transparência do 

Tribunal, ou recorrendo ao Diário Oficial.  

Entretanto, acho que nós poderemos ter um procedimento muito mais direto e eu 

gostaria de passar uma cópia desse projeto para análise dos deputados aqui da comissão, 

de tal maneira que nós sejamos informados por meio eletrônico, ou de outra forma, de 

cada novo procedimento aberto, as conclusões a que o Tribunal de Contas chegou, bem 

como as providências que foram tomadas para penalizar quem possa ter incorrido em 

ilícitos, ou ressarcir os cofres públicos daqueles recursos utilizados indevidamente. 

Então, fica aí a sugestão de nós pensarmos se uma das vagas na comissão não 

deveria ser para o Tribunal de Contas, ao invés de nós termos dois deputados, uma vez 
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que o tribunal é um órgão de auxílio do Parlamento Estadual. Segundo, se vocês se 

disporiam a acompanhar as próximas oitivas, inclusive a que acontecerá amanhã, aqui 

na Assembleia Legislativa. 

Obrigado. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem, nobre 

deputado Cezinha de Madureira. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Sinalizei aqui ao deputado 

Wellington Moura. Vossa Excelência sabe, às vezes, da dificuldade de tempo de agenda 

com o secretário de Estado. Até insisto naquilo que falei no início desta CPI, para nós 

tentarmos o consenso para as nossas reuniões serem às 11 da manhã, que aí temos um 

tempão. Mas com o coração apertado aqui, com todo respeito ao Excelentíssimo 

presidente do Tribunal de Contas, eu preciso me retirar. Eu vou encaminhar minhas 

duas ou três perguntas, até porque as outras V. Exa., na sua explanação inicial, já me 

respondeu, me dou por satisfeito aqui.  

Mas eu queria pedir desculpa, Sr. Presidente, relator, demais deputados, Sr. 

Presidente do Tribunal de Contas, Dr. Renato, para me retirar. Tenho uma audiência 

agora com o secretário de Estado, mas eu queria só... O senhor falou sobre a Associação 

de  Desempregados de São Paulo. Nós temos vários outros aí, como sindicatos, a 

própria Fundação ABC, e assim sucessivamente. A SPDM tem vários contratos, mas 

queria deixar uma pergunta específica aqui, clara para o senhor: na Secretaria de Estado 

da Saúde tem um gestor desses contratos das OS’s. Correto? Quando o Tribunal de 

Contas encontra alguma irregularidade, esse gestor é notificado, ou o tribunal manda 

uma fiscalização lá? É uma das perguntas que gostaria de deixar para o senhor aqui. E 

também como se dá a fiscalização dessas entidades quando o senhor manda lá. É porque 

houve uma denúncia ou é esporádico? Eu vou encaminhar as outras também para V. 

Exa. por email. Se assim o senhor permitir, presidente, eu vou me retirar. 

Muito obrigado, e parabéns pelo trabalho, Dr. Renato Martins Costa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, deputado 

Cezinha. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, acabei de combinar aqui com o 
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presidente, Dr. Renato, para fazermos uma troca de informações aqui direta. Então, o 

que o senhor tiver, encaminhe para o nosso email, depois vou informar a V. Exa., para 

fazermos, porque assim fica tudo registrado, tudo em ordem. Repassamos essas 

informações para todos os membros da comissão ao mesmo tempo. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Ok. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado pela sua 

participação. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Deputado Cezinha, bem rápido. 

Acredito que V. Exa. possa já sair com as respostas daqui. 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.  

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 



DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

SERVIÇO DE REGISTRO E REVISÃO TAQUIGRÁFICA (SRRT) 

temos o cuidado de encaminhar para a fiscalização, para, em situações ordinárias, 

checar aquela informação.  

Agora, quando há alguma coisa de maior gravidade, nós inclusive trabalhamos 

em parceria com o Ministério Público Estadual, em ação conjunta dos dois organismos. 

Há pouco tempo fizemos isso na cidade de Pirapozinho. Houve um problema grave lá. 

Em um hospital de São Sebastião também, aqui no litoral, um problema gravíssimo. 

Houve uma ação conjunta, enfim, o tribunal, seja de uma forma, seja de outra, vai 

checar com muito mais cautela em relação às denúncias abstratas assim. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Muito obrigado, Sr. Presidente.  

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Eu que agradeço a Vossa Excelência.  

O deputado Carlos Neder, Sr. Presidente. Deputado, recebemos a sugestão de 

designarmos um servidor do tribunal para acompanhar, e ela ocorrerá. Nós teremos 

sempre alguém aqui do tribunal acompanhando os trabalhos da CPI.  

Quanto à Comissão de Acompanhamento, aí o critério é de Vossas Excelências. 

Eu ficaria apenas em alguma dúvida de como um órgão controlador, considerando as 

competências constitucionais que nos são atribuídas, integrar uma comissão. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Mas nós também somos. O Parlamento 

Estadual também é um órgão de controle externo sobre o Executivo. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Sim, V. Exas. são os titulares do 

controle externo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente.  

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - É que a nossa condição é técnica. E 

não estou afirmando a V. Exa. isso. Como me foi perguntado, estou respondendo dentro 

dos critérios que me ocorram, mas estamos abertos, obviamente, à discussão disso. Caso 

se entenda oportuno e se conclua como isento de qualquer irregularidade, lá estaremos, 

sem nenhuma dúvida. Aí o critério é discricionário - de dar ao Tribunal de Contas 

assento... 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Essa questão é disciplinada em lei e, 

portanto, só uma lei poderia alterar, dizendo que a Assembleia teria dois representantes, 

sendo um deputado e um membro do Tribunal de Contas do Estado. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Cumpriremos a legislação, sem nenhuma 

dúvida.  

Quanto aos critérios de fiscalização, não há identidade de critérios de atuação 

entre o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas do Município, até porque 

os critérios de atribuição de competência são distintos. No Tribunal de Contas do 

Estado, os processos são distribuídos unitariamente, por sorteio eletrônico, enquanto no 

Tribunal de Contas do Município as áreas são distribuídas. É distinta a forma de 

atuação. Tenho certeza de que o Tribunal de Contas do Município de São Paulo se 

empenha em realizar um trabalho tão digno, honrado e cuidadoso como o Tribunal de 

Contas do Estado tenta fazer. Mas não há essa identidade. 

Remuneração dos diretores de hospitais... É a patologia. O critério está 

estabelecido nas orientações e na legislação. O teto é o teto do governador do estado de 

São Paulo. Então, se ocorre remuneração incorreta, no momento da fiscalização do 

tribunal - e aqui retomo aquele ponto inicial -, esse tema vai emergir, vai se tornar 

público. Mas antes disso não sabemos.  

Para minorar esse problema, nós acabamos de divulgar, no Diário Oficial, um 

aviso. Houve sessão plenária na quarta-feira, acho que faz 15 dias. Trata-se de um aviso 

dirigido às organizações sociais como um todo, determinando que se inclua no portal de 

transparência dessas organizações - e elas não podem se escusar de fazer isso dizendo 

que são privadas, porque recebem recursos públicos - toda a identificação da 

remuneração. Não sei se a senhora reparou nisso, mas publicamos, há 10 ou 15 dias, que 

obrigatoriamente tem que se divulgar a remuneração desse dirigente, para ver se dessa 

maneira, antecipadamente, nós temos notícia do que ocorre. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Como membro da comissão, eu levantei 

essa questão em uma das reuniões da comissão, e a resposta pela senhora que virá aqui 

amanhã foi a seguinte: como se trata de entidades privadas, o poder público não pode 

exigir isso delas. Entretanto, as verbas utilizadas são públicas, e o portal de 

transparência da Secretaria de Estado da Saúde não traz essa informação; nem 

tampouco, como o senhor admite, o portal de transparência de cada uma das OS’s. 
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Estamos falando de OS’s que receberam cinco bilhões de reais nos últimos cinco anos, 

só do estado, sem contar o que receberam do município de São Paulo.  

Então, eu me pergunto - e foi por isso que interrompi o senhor - por que essa 

recomendação também não vai para a Secretaria de Estado da Saúde, que deveria ter, no 

seu portal de transparência - uma vez que é ela quem paga as contas, com autorização 

do Legislativo - a obrigatoriedade de dar transparência a essa informação? 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Perfeitamente. Acho uma sugestão 

absolutamente pertinente e consentânea com aquilo que fizemos agora, na tentativa de 

tornar cada vez mais clara a remuneração - e os critérios que a determinam - das 

organizações sociais. Mas, sendo a Secretaria de Estado da Saúde a gestora desses 

contratos, me parece totalmente pertinente que nós, igualmente, exijamos dela essa 

atitude. Agradeço a sugestão de V. Exa. e iremos tomar as providências nesse sentido. 

Não tenho aqui, eminente deputado Carlos Neder, o montante dos recursos 

obtidos a partir de estornos das decisões de irregularidade de uso de recurso público, 

mas me comprometo com V. Exa. e com o presidente Edmir Chedid a fazer chegar às 

mãos de V. Exa. esses valores.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O material trazido pelo Tribunal de 

Contas é muito bom, muito interessante. Tão interessante que causa uma estranheza. 

Nós tivemos acesso aos relatórios produzidos pelo Tribunal de Contas em diferentes 

anos, inclusive quando faz uma comparação entre a gestão por OS em relação à gestão 

por entidades públicas. E chega-se até a um resultado interessante, em alguns desses 

relatórios, mostrando que quando são analisados equipamentos de porte similar, em 

alguns casos a gestão pública se mostra até mais efetiva do que a gestão pelas OS, 

contraditoriamente com o discurso que se ouve. Quer dizer, é um documento oficial do 

Tribunal de Contas do Estado. Entretanto, nesse documento são trazidas novas 

observações bastante interessantes, que mostram que não podemos fazer apologia de um 

determinado modo de gestão.  

É preciso que nós tenhamos isenção na análise dessa proposta. Então, eu gostaria 

de pedir ao senhor que encaminhasse à CPI todos os relatórios já produzidos pelo 

Tribunal de Contas do Estado. Posso me referir àqueles que foram feitos em 2011, 

2014, entre outros. Porque acho que isso ajuda a qualificar a atuação do Parlamento 
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Estadual, a partir do estudo sério feito pelo Tribunal de Contas do Estado, bem como do 

material que foi trazido aqui hoje. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Perfeitamente. O material de hoje já fará 

parte de todo esse volume de documentos que encaminharemos à Presidência da 

comissão, para compartilhar com Vossas Excelências.  

Esse estudo a que se refere V. Exa., deputado Carlos Neder, foi feito, salvo 

engano, nas contas  de 2010 do governador do estado. Eu tive a oportunidade de ser o 

relator dessas contas, e procedemos a uma análise comparativa aleatória entre 

equipamentos médico-hospitalares geridos diretamente pelo poder público e outros, do 

mesmo porte, geridos por organizações sociais. E chegamos à conclusão de que ambos 

os sistemas apresentam virtudes e defeitos, mas especificamente naquele momento não 

pudemos nos aperceber de uma vantagem significativa de qualquer das modalidades de 

gestão, especialmente da privada em relação à pública. Naquele momento, essas 

vantagens não estavam evidentes.  

Cumprimento, se me permitem V. Exas., o eminente deputado Estevam Galvão, 

que me honra com a presença. 

Então, esse estudo realmente existe e se V. Exa. assim desejar, Sr. Presidente, eu 

encaminho... Posso fazer até um extrato para V. Exas. de todas as contas de 2010 para 

cá, no que diz respeito ao tema das organizações sociais de Saúde no âmbito das contas 

do governador do estado. Isso será, então, igualmente encaminhado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito importante. Se puder 

fazer a gentileza. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Quanto à não obediência das regras de 

pessoal e compras, também estamos no campo das patologias. Isso já ficou definido: 

tanto para contratar pessoal como para fazer compras, seguem-se regulamentos próprios 

que têm de guardar identidade com os princípios constitucionais que regem a área 

pública. Se isso não acontece, há a deformação da atuação daquela entidade, e não a sua 

regular atuação dentro do sistema social. E cabe ao tribunal reprimir isso. 

Eu me permitiria, eminente deputado, não entender como uma medida que possa 

produzir qualquer fruto mais significativo a contratação de auditorias externas, porque 

elas são próprias de organismos que aportam recursos financeiros para o estado. Então, 
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obras financiadas pelo Banco Mundial, pelo Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento, pelo Banco do Japão - todas essas obras são monitoradas, 

independentemente do controle externo institucional, por auditorias privadas. Agora, me 

parece que o estado, tendo uma estrutura de controle externo - que, eu ousaria dizer, é 

eficiente -, se fosse ainda despender recursos com contratação de auditoria externa 

privada para controlar isso... Acho que o problema não está aí; o problema está na falta 

do controle interno das administrações.  

O que faz falta, isto é, aquilo de que se ressente a boa gestão dos recursos está 

muito mais ligado a uma ineficiência ou a uma falta de estrutura das organizações 

públicas do controle interno, que praticamente deixam tudo a critério e a cargo do 

controle externo. Houve um tempo - confesso a V. Exas. - em que a Secretaria de 

Estado da Saúde, instada pelo Tribunal de Contas, dizia: “é para isso que vocês existem; 

não temos que ficar acompanhando isso aí, vocês estão acompanhando”. O que é um 

verdadeiro absurdo. Teve que ir, realmente, com mais rigor em cima da Secretaria da 

Saúde, para que ela passasse a ter uma estrutura de acompanhamento adequada. E  

estamos falando da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo. Portanto, com o devido 

respeito, entendo que não é essa a necessidade pública neste momento. A necessidade 

pública é de instauração de mecanismos de fiscalização dentro do Poder Executivo 

responsável. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas para situar bem a questão: eu 

depreendo, então, que as auditorias contratadas pela Secretaria de Estado da Saúde junto 

ao Banco Mundial e à Fundação Oswaldo Cruz - entre outras - não oneraram o erário.  

Vejam bem, se pegarmos o ComSaúde - no Vale do Ribeira - com o dinheiro do 

Banco Mundial, onde tem essa associação dos desempregados. Ali, os recursos são 

vultosos. E ali V. Sa. entende que cabe a contratação de uma auditoria externa e 

independente, uma vez que se trata de recursos aportados de outra fonte.  

Entretanto, na história que vai completar agora, mês que vem, 20 anos, que é do 

dia 4 de junho de 98 a 4 de junho de 2018, teremos 20 anos dessa lei, com todas as suas 

consequências. Em vários momentos, a Secretaria de Estado da Saúde contratou 

auditorias para atestar a excelência do trabalho que se desenvolve com a autorização 

dada pelo legislativo estadual. Em que pese o elenco de problemas trazido pelo Tribunal 

de Contas do Estado.  
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Pergunto: dentro dessa lógica, se chegarmos à conclusão de que a Secretaria de 

Estado da Saúde pagou por essas auditorias, ela incorreu em erro? 

  

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Eu não poderia afirmar isso, deputado. 

A Secretaria da Saúde tem que se validar... Estou falando como controle externo, do 

Tribunal de Contas, sob a ótica do Tribunal de Contas. Ela, provavelmente - ou 

certamente -, tem que se validar perante o órgão financiador. É um problema dela, junto 

ao órgão financiador.  

Possivelmente, o órgão financiador, no contrato de financiamento - estou 

falando, possivelmente - o órgão financiador já exige essa auditoria. Ele trabalha no 

pressuposto da existência dessa auditoria. Mas ela diz respeito a recursos financiados 

por agentes internacionais que estabelecem: “Você quer ter acesso ao recurso? As regras 

são essas.”  

Então não há muita escolha para o administrador público. Ou ele se submete a 

essas regras para ter acesso ao recurso, ou não terá acesso ao dinheiro. Dentre as regras, 

quase sempre está a de contratar uma auditoria independente. Mas essa auditoria não é 

voltada ao Estado, para o controle externo em benefício do cidadão. Ela é voltada para 

verificar o atendimento dos interesses do organismo financeiro, o que são coisas 

bastante diferentes.  

Por último, quanto às informações sobre os procedimentos do Tribunal de 

Contas. Todo o procedimento do Tribunal de Contas que conclui pela irregularidade de 

qualquer ato da administração pública é encaminhado para conhecimento do Poder 

Legislativo: para as Câmaras Municipais e para a Assembleia Legislativa. Qualquer 

julgamento de irregularidade. 

Mas, sinceramente, não temos como estabelecer mecanismos de notificação da 

instauração de procedimentos, porque são 50 mil processos que são gerados ao longo do 

tempo de um exercício, muitas vezes. São 50 mil documentos que são protocolados. 

Alguns se transformam em processos e outros não.  

Parece ser um mecanismo mais adequado, Sr. Presidente, encaminharmos à 

Assembleia um procedimento encerrado, quando ele se conclui, porque ele já passou 

por todos os filtros: já houve um relatório da fiscalização, houve informações da 

autoridade administrativa, isso foi submetido a uma instrução interna no tribunal, os 

órgãos técnicos se manifestaram, o Ministério Público de Contas se manifestou, o 

processo vai concluso para o relator da matéria, que apresenta um voto. 
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Ora, todo esse sistema concluindo pela irregularidade, me parece que estamos 

passando ao Poder Legislativo uma informação segura. Com essa informação, retomo a 

minha manifestação inicial: creio que V. Exas. têm em mãos um material muito 

importante sob o ponto de vista político-administrativo de ordenamento da 

administração pública.  

Sendo assim, o sistema de comunicações me parece, nesse momento, bastante 

adequado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Nobre 

deputado Wellington Moura? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Só uma pergunta, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Quero, primeiramente, agradecer a 

presença do doutor Renato. Muito obrigado. Com grande competência, junto com a 

doutora Sônia e a doutora Edinéia, apresentaram um esclarecimento muito bom para 

esta Casa, para todos desta CPI.  

A única pergunta que quero fazer para V. Exa. acredito que o senhor já 

respondeu, mas só para eu tirar uma dúvida. Para se qualificar como OS, precisa ter 

mais de cinco anos de fundação? Existe alguma hipótese de ser com menos de cinco 

anos? Quais seriam essas hipóteses e critérios para se classificar como OS? 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Deputado, se V. Exa. permitir, a 

doutora Sônia poderia responder. É uma questão mais técnica. 

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - A legislação estadual da Secretaria da Saúde 

estabelece os cinco anos. Existem legislações municipais que falam em três anos, mas 

na do Estado são cinco anos.  

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Menos do que isso, ela não pode?  

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - Não. 
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O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Obrigado. 

 

A SRA. SÔNIA ROCCO - De nada. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Sr. Presidente, a assessoria de V. Exa. 

é competente como sempre e fez chegar à Mesa a orientação sobre transparência de 

informações de entidades do terceiro setor. Foi publicada no Diário Oficial de 25 de 

abril. Portanto, na semana passada. Vamos complementá-la com a sugestão de V. Exa. 

quanto à Secretaria da Saúde, sem a menor dúvida. Agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O relator havia solicitado 

anteriormente, nobre deputado Barros Munhoz. Ele passa a V. Exa. deputado Barros 

Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Na verdade não é nenhuma indagação, 

deputado Edmir. Estou realmente calejado de ter participado de várias CPIs e estou 

realmente muito feliz, contente e animado de ver que essa foi bem formulada e pode dar 

o resultado tão desejado quando se propõe a instalação de uma CPI, e poucas vezes 

alcançado.  

Ela normalmente se perde em discussões, mais em considerações políticas e 

partidárias do que, realmente, em atender ao seu objetivo maior que é, exatamente, 

aprimorar a legislação, acolher sugestões, apontar defeitos e, enfim, encontrar 

caminhos. Eu não me surpreendo com a exposição brilhante do presidente do Tribunal 

de Contas por já conhecê-lo há algum tempo.  

Realmente ficamos motivados e esperançosos. Tem tanta coisa ruim 

acontecendo que, quando vemos uma coisa boa assim, realmente nos animamos. E 

também as técnicas, doutora Sônia e doutora Edinéia. Se Deus quiser, vamos fazer um 

bom trabalho. Acho que tem um material farto. O deputado Carlos Neder, com o seu 

brilhantismo de sempre, foi muito preciso ao dizer que nós mesmos não conhecemos, na 

sua exata profundidade, esse trabalho tão fantástico que o Tribunal de Contas faz. 

Às vezes, vemos falhas. Às vezes, vemos exageros, principalmente em relação 

aos prefeitos. Mas também entendemos que está havendo um desânimo tão grande, que, 

às vezes, esses exageros são necessários. Tivemos aqui casos recentes de 738 emendas 
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da Secretaria da Saúde ficarem cinco meses paradas, apesar de todo o empenho dos 

deputados para que elas fossem pagas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E seu empenho como líder 

do Governo. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Também. Mas é incrível como as 

prefeituras estão desaparelhadas. É incrível, é impressionante. Muitas dessas emendas 

ficavam paradas apesar da insistência junto aos prefeitos para que mandassem a 

documentação.  

Isso se repete em vários outros segmentos. Vivemos, realmente, um momento 

difícil. Isso vai acarretando uma série de problemas. É uma sequência de problemas. 

Um vai acarretando outro e afastando os bons valores da atividade política.  

Quero dar os parabéns, presidente, e peço que transmita aos demais conselheiros 

e ao extraordinário quadro técnico que o nosso querido Tribunal de Contas do Estado 

possui.  

Na medida das nossas possibilidades, vamos colaborar com a comissão para que 

ela faça um trabalho exemplar, como hoje me animo a dizer que ela vai fazer.  

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Deputado Barros Munhoz, é uma honra 

para o tribunal receber essa consideração de Vossa Excelência. É um deputado dos mais 

experientes desta Casa. Foi secretário de Estado, ministro de Estado e prefeito. Sempre 

que alguém com tal gabarito e cabedal elogia o nosso trabalho, é muito gratificante. O 

Tribunal de Contas fica realmente honrado em poder participar desta comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. O nobre 

deputado Davi Zaia tem a palavra.  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Rapidamente, Sr. Presidente, cumprimento a todos 

os deputados. É a primeira vez que venho a esta CPI, porque o titular é o deputado 
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Roberto Morais. Mas tive a satisfação de substituí-lo justamente no dia em que 

recebemos o doutor Renato do Tribunal de Contas com essa exposição sempre brilhante 

e efetiva sobre o papel que o tribunal vem fazendo na fiscalização - que é a sua missão - 

mas também no acompanhamento e sugestões. 

Esse papel do tribunal, de sugerir propostas, modernizações e avanços no 

processo da organização do Estado, é um papel importante. Especificamente sobre essa 

questão de OSs, no serviço da Saúde, especificamente, acho que a sugestão e a 

observação levantada por V. Exa., de que é fundamental que os órgãos que fazem as 

contratações aprimorem os seus controles é uma questão de suma importância. 

Eu tive a oportunidade de ser secretário de Gestão do estado de São Paulo nos 

anos de 2012 até início de 2014. Acompanhamos essa discussão dentro do estado. Uma 

das sugestões que na época discutimos - até porque até, em algum momento, a 

Secretaria da Saúde estava caminhando no sentido inverso - foi a importância de 

construir uma unidade específica dentro da Secretaria da Saúde para o acompanhamento 

desses contratos com as OS’s. Uma unidade específica que pudesse, inclusive, 

especializar os seus funcionários nesse trabalho de fazer o acompanhamento, dado o 

volume de demandas que isso gerava, em algum momento. 

Eu, depois, confesso que não acompanhei - porque deixei a secretaria - como é 

que isso evoluiu na Secretaria da Saúde e não tenho acompanhado aqui especificamente 

isso. Mas a nossa sugestão na época era justamente isso: de que havia a necessidade de 

que a secretaria construísse, então, um organismo específico para fazer esse 

acompanhamento. 

Até porque entendemos que essa forma de serviço, de contratação, hoje é uma 

forma complementar que, bem fiscalizada e administrada pelo setor público, pode 

avançar no sentido da eficiência do serviço público. 

Cada vez mais nós caminhamos no sentido de que devemos buscar formas mais 

modernas, mais amplas e até mais flexíveis de prestação do serviço - o que não significa 

mais flexíveis na fiscalização. Muito pelo contrário: na fiscalização, sempre o rigor é 

importante, mas sempre na busca da eficiência da prestação do serviço público.  

Então, para corroborar essa indicação do tribunal, na importância de que os 

órgãos tenham e se aparelhem melhor para fiscalizar as contratações. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Muito obrigado, deputado Davi Zaia.  
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É igualmente honrosa a manifestação de V. Exa. e, apenas para informar, a 

Secretaria da Saúde constituiu esse organismo de acompanhamento. Ele vai lutando 

para se impor e para se aparelhar melhor para desenvolver as suas atividades e, 

igualmente, dar a notícia de que o tribunal, no seu trabalho cotidiano, também 

desenvolve encontros periódicos com gestores públicos. 

Este ano já estivemos nas regiões de Presidente Prudente, Bauru, Araraquara e 

Ribeirão Preto. Assim seguirá ao longo de todo o ano. Um dos temas principais em que 

estamos batendo é a necessidade do estabelecimento do controle interno: um controle 

interno fortalecido, técnico, para que a eficiência seja garantida no controle do uso dos 

recursos públicos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, nobre 

deputado Cássio Navarro, relator... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Até porque, se me permite, nobre 

presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputado. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Fazer um comentário do tempo em que 

nós havíamos passado da geração de Gerubal Pascoal, chefe de pessoal, para relações 

industriais. Depois, foi para recursos humanos, e agora gestão de pessoas. Ficou mais 

chique. 

Eu fiz um cursinho, em 1964, chamado “TWI”. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Do tempo da calça rancheira. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Da calça rancheira, isso. Eu fiz um 

cursinho que dizia exatamente, muito simplificadamente, que todo trabalho pressupõe 

planejamento, execução e controle. 

Se não houver controle, jamais o trabalho será bem sucedido. E, obviamente, o 

interno: ver se a coisa funcionou ou não funcionou, não só nos seus aspectos legais, 

conjunturais, e assim por diante. 

Obrigado, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Mais uma 

aula. Nobre deputado Cássio Navarro. 

 

O SR. CÁSSIO NAVARRO - PSDB - Muito obrigado, Sr. Presidente. 

Sr. Presidente, eu gostaria de parabenizá-lo pela condução dos trabalhos, 

parabenizar toda a exposição feita aqui pelo Dr. Renato e pelas assistentes também. 

Quero dizer que é o início, penso eu, de uma CPI em que hoje começamos a ter 

um norte, afinal, muito bem colocado aqui pelos deputados, como exemplo do nobre 

deputado Carlos Neder que, com muita propriedade, falou sobre alguns temas e cuja 

exposição serviu para que pudéssemos entender um pouco melhor, inclusive com 

números, o que é muito importante. 

Por isso, fiquei muito contente com a possibilidade dessa ação conjunta da 

Assembleia Legislativa e do Tribunal de Contas, para que possamos, de fato, aprimorar 

os nossos trabalhos aqui junto a esta CPI. 

No mais, gostaria de agradecer a presença e dizer a todos que fico muito 

satisfeito em receber apoio para ser o relator desta CPI. Vou contar com a colaboração 

de cada um nas sub-relatorias para que, de fato, consigamos desenvolver um grande 

relatório. 

Muito obrigado, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, eu preciso informar que 

solicitei uma reunião no Tribunal de Contas do Município com o presidente e, tão logo 

ela seja agendada, informarei a todos os membros da CPI, uma vez que a ideia é de nós 

fazermos uma visita aos membros do Tribunal de Contas do Município.  

Ficou aqui, se entendi bem, combinado que receberemos informações sobre 

estorno eventualmente conseguido em função do trabalho do Tribunal de Contas do 

Estado. 

Uma questão que é importante ressaltar é que praticamente as mesmas 

organizações sociais que atuam no estado atuam também nos outros estados e também 

na Capital. 
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Se nós pegarmos a ASPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da 

Medicina -, ela está em muitos estados da federação, hoje, fazendo a gestão, tanto na 

esfera pública como em Santas Casas. Vai muito além de o que ela desenvolve hoje no 

estado de São Paulo. 

Há figuras que acabam aparecendo em vários desses contratos. Portanto, quando 

nós levantamos uma irregularidade - e isso pode implicar num estorno -, também há as 

pessoas físicas que devem ser objetivamente responsabilizadas por eventuais ilícitos. 

Vou citar um nome: o Sr. Márcio Cidade Gomes. Eu gostaria que o senhor 

anotasse esse nome: Sr. Márcio Cidade Gomes. Ele tem todo um histórico na Secretaria 

de Estado da Saúde. Ele foi para o Rio de Janeiro e hoje ele está designado secretário 

adjunto da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

Eu gostaria de perguntar ao senhor e à sua equipe, mesmo que a sua resposta 

venha depois, se foi levantado algum tipo de procedimento indevido quando esse 

cidadão esteve ocupando cargos de direção da Secretaria de Estado da Saúde. 

Porque um fato que nós temos observado e que eu acho grave é que vários 

cargos de direção das secretarias - tanto em âmbito estadual como em âmbito municipal 

- estão sendo providos - porque são cargos de livre provimento total - por pessoas que 

são vinculadas às organizações sociais. 

Como é possível a gestão da Secretaria de Estado da Saúde ou da Secretaria 

Municipal da Saúde ter os seus principais cargos de direção ocupados por representantes 

de organizações sociais? 

A imprensa traz agora, em questão dos últimos 15 dias, cinco pessoas que foram 

afastadas da gestão do atual secretário municipal da Saúde na Capital e anuncia quem é 

o novo responsável por esse órgão na Capital, que é vinculado a uma organização social 

que atua no estado de São Paulo - por exemplo em Bauru e outros municípios - por 

meio de uma organização social. 

Então, a atribuição dada à Assembleia de fazer o controle externo, na verdade, 

ela teria que suprir também a ausência do controle interno. Porque as próprias 

secretarias abriram mão da sua competência de fazer o controle interno quando elas 

preenchem os cargos com pessoas que são egressas e vinculadas às entidades que 

deveriam estar sendo fiscalizadas. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Vossa Excelência, em relação a esse 

senhor, Márcio Cidade Gomes, quer um levantamento dos processos em que ele tenha 
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eventualmente sido responsável, independente da questão do terceiro setor? Ou 

vinculado ao terceiro setor? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Não, é nessa questão que nós estamos 

abordando aqui, sobre as organizações sociais e o terceiro setor. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Eu vou verificar, porque o nome me é 

conhecido, já vi esse nome em processo, mas ligado à condição de ordenador de 

despesa, não necessariamente ligado à atuação de organizações sociais de Saúde. 

Eu vou, de qualquer maneira, fazer uma pesquisa específica quanto às 

organizações sociais de Saúde, para ver se consta alguma coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

O líder do PSDB, Vinholi, também gostaria de fazer algum questionamento, 

nobre deputado? 

 

O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - É isso, Sr. Presidente. Quero 

cumprimentá-lo pela condução dos trabalhos. Logo na nossa primeira sessão de 

trabalho, traz aqui o presidente do Tribunal de Contas. Muito respeito, muita admiração 

pelo trabalho feito, vindo a esta Casa e trazendo os procedimentos que o nosso tribunal 

tem feito em uma questão tão delicada como essa das OS’s. 

Então, nós temos aqui grandes parlamentares que trabalham nessa área. Essa 

CPI, querido Barros, tem tudo para ser uma grande CPI, no sentido de fiscalizar, mas 

também de orientar esses parceiros do estado de São Paulo, esses parceiros da Saúde 

paulista. Podemos separar, um pouco, o joio do trigo. 

Tem muita gente boa nesse meio que faz Saúde Pública e que acaba resolvendo 

muitos problemas que são do estado de São Paulo. Mas sabemos também de gente que, 

ao longo dos últimos anos, manchou a Saúde Pública paulista. 

Então, quero cumprimentá-lo pela disposição de vir a esta Casa, de nos orientar, 

trazer essas informações importantes. E também quero dizer que, juntos, com esse 

trabalho do Tribunal de Contas, esperamos, querido Edmir e relator Cássio Navarro, que 

nós possamos concluir os trabalhos orientando os gestores públicos do Governo do 
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Estado de São Paulo, mas também as prefeituras; estas sim têm uma dificuldade muito 

grande para saber.  

Ouvi, no início, o senhor colocar aqui todo o processo de chamamento e a 

fiscalização anual dos contratos, de que forma alguns penduricalhos colocados ao longo 

do processo podem produzir efeitos maléficos para esses contratos.  

Que nós possamos sair desta CPI com orientação mais forte para os prefeitos, 

que têm aí um grande gargalo, uma grande dificuldade para fazer saúde pública, mas 

que também não têm o conhecimento necessário para fazer isso dentro da legalidade. 

Cumprimento nosso presidente, que vem aqui e engrandece muito a nossa Casa. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Muito obrigado, deputado Marco 

Vinholi, pelas observações de Vossa Excelência.  

Realmente, temos a convicção de que o administrador público quer acertar, ele 

quer fazer direito, ele quer o melhor para sua cidade, ele quer o melhor para o seu 

estado. Muitas vezes, faltam-lhe mecanismos para implementar corretamente isso, e os 

trabalhos da Assembleia Legislativa, especificamente desta CPI, e o trabalho do nosso 

tribunal caminham no sentido de estabelecer esse roteiro, essa linha de conduta que 

pode fazer, dessas atividades, atividades mais seguras, inclusive. 

Há muita difamação, há muita conversa jogada ao vento e que destrói reputações 

e pessoas. Temos que ser muito cuidadosos ao avaliar todas essas situações, com muito 

critério e muita responsabilidade, apontar esses caminhos e responsabilizar quem tem 

que ser responsabilizado. 

Creio que essa será a linha de conduta que, com certeza, presidirá a atuação 

desta comissão tão importante, que aqui foi criada. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, na sessão anterior, o 

deputado Cezinha de Madureira pediu vista a um requerimento de minha autoria, o de 

nº 6, por meio do qual eu fazia sugestão semelhante à que fizemos em relação ao 

Tribunal de Contas do Estado: que dois promotores de Justiça do Ministério Público 

Estadual, que cuidam da área da Saúde Pública, pudessem acompanhar as nossas 

atividades.  
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Eu me sinto prejudicado pelo fato de ter sido pedido vista, que é uma 

prerrogativa do deputado, mas foi o único requerimento não aprovado. Acho que hoje a 

participação do Tribunal de Contas do Estado mostrou como é relevante nós termos 

aqui a participação dos órgãos de controle externo, como é o caso do Ministério Público 

Estadual. 

Eu havia proposto que o Dr. Artur Pinto Filho e a Dra. Dora Martim Strilicherk, 

ambos da área da Saúde pública, fossem convidados a colaborar com a CPI. 

Pergunto a V. Exa. quando nós faremos a votação desse requerimento, para 

aprová-lo, ou não.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, houve a 

cautela da assessoria ao fazer a publicação, pois logo que o deputado faz vista conjunta, 

temos três dias após a publicação da vista. Então, na próxima semana entra na pauta de 

novo, sem dúvida nenhuma, até porque também sou favorável. Só engrandece o nosso 

trabalho, traz informações, atualiza-nos também do que o Ministério Público tem feito. 

Então, será pautado na próxima reunião. 

Eu teria aqui 14 perguntas a V. Exa., das quais nove o senhor já respondeu, a 

assessoria também.  

O Tribunal de Contas tem recomendado às prefeituras e ao estado que contratem 

auditores de contas hospitalares para fiscalizar esses contratos, a exemplo do que fazem 

os convênios médicos? Sim ou não? 

Segundo, existe um limite para custos com auditorias? É um grande problema 

que vemos, a evasão de recursos. 

Terceiro, qual é o posicionamento do TCE quanto à possibilidade de obras, 

reformas e ampliações incorporadas ao contrato de gestão? Por exemplo, colocar no 

escopo do meu contrato de organização social: deve executar uma obra para ampliar o 

atendimento, leitos, gerenciar equipamento, mais serviços no mesmo contrato. Como é 

que o tribunal vê isso?  

Se os contratos de quarteirização são analisados pelo Tribunal de Contas 

também, ou é só o contrato mãe? 

E também há um questionamento aqui do Conselho Estadual de Saúde, que me 

fizeram agora. Existem membros aqui assistindo à CPI. É possível o Tribunal de Contas 

encaminhar essa documentação a eles, já que eles acompanham várias reuniões? Ou se o 
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senhor encaminharia para cá e nós encaminharíamos para eles automaticamente, como 

achar melhor.  

Quinto, quero registrar que esta CPI vai solicitar - porque já foi votado aqui, 

Excelência - a relação de processos de contratos julgados irregulares e que tiveram 

como objeto a contratação de OS’s da Saúde, celebrados por prefeituras e pelo estado, 

assim como das denúncias recebidas, como os deputados já colocaram aqui, em curso 

ou arquivadas. 

Tivemos um requerimento do nobre deputado Carlos Neder, aprovado na última 

reunião, nesse sentido. Vossa Excelência vai ser comunicado disso. Nós vamos 

formalizar esse pedido, se é que já não o foi, mas queria antecipar aqui para o tribunal ir 

se organizando. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Pois não, Sr. Presidente. Muito 

obrigado pelas perguntas. 

Recomendação para contratação de auditorias de contas hospitalares: não 

fazemos essa recomendação. Não há nenhuma recomendação formal nesse sentido.  

Se há limite para custos com auditorias: não há limite, porque não há essa 

autorização. Se a entidade entender que ela tem que agir dessa maneira, se ela achar que 

tem que realizar esse trabalho, ela terá de explicar, terá de justificar. 

Mas sempre causa certa estranheza ao tribunal contratações genéricas, de 

auditorias e consultorias. Quando aparece auditoria e consultoria, qual é a razão? Quem 

é o consultor, qual a dúvida? Por que não resolvê-la com seu corpo jurídico-econômico? 

Por que não avaliar a orientação que o Tribunal de Contas dá, sobre aquele mesmo 

tema? 

Parecem-me contratações que, não obstante não apresentem um limite 

estabelecido na lei, elas sempre se apresentam como problemáticas, porque podem estar, 

digamos, mascarando despesas que poderiam ser evitadas. 

Possibilidade de obras, reformas, ampliações, incorporações dentro do contrato 

de gestão: sim, desde que conste do plano de trabalho. Se constar do plano de trabalho, 

você já dimensionou o custo, você já sabe aquilo que precisa ser feito e não se afasta do 

caminho que foi traçado nesse plano. 

O que não pode acontecer, dentro dos critérios que o deputado Barros Munhoz 

também lembrou aqui, é patentear a total falta de planejamento e, de uma hora para 
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outra, tirar um coelho da cartola, de fazer uma nova ala, uma reforma, uma ampliação 

disso, uma adaptação daquilo, sem que houvesse a previsão.  

O que vai acontecer, em função disso? Você vai ter que aditar esse contrato e, a 

partir do aditamento, outros problemas vão acabar surgindo. Sendo assim, não há 

proibição, desde que isso esteja estabelecido como parte do plano de trabalho. 

Quarteirização. Ela é analisada? Não, ela é apontada, porque a quarteirização 

acontece fora da órbita de fiscalização do tribunal. Ela acontece entre o ente privado 

organização social e um outro ente privado. 

Se nós detectamos esse problema, aquele serviço que deveria estar sendo feito, 

desempenhado por esse aqui, que foi o contratado, está sendo desempenhado por outro. 

Nós apontamos esse problema e eventualmente essa irregularidade pode conduzir à 

contaminação de todo o contrato. Porém, não há uma análise da legalidade em si, do ato 

da OS contratar uma quarteirizada. 

Conselho Estadual de Saúde. Encaminharemos toda a documentação a V. Exa., 

que dará a ela publicidade e a divulgação que entender pertinente. 

Quanto aos contratos julgados irregulares, aqui eu gostaria de fazer uma 

indagação a V. Exa., Sr. Presidente. Temos contratos de gestão que são mais recentes, o 

incremento do contrato de gestão é um pouco mais recente, então nós temos muito 

acompanhamento de contrato na sua execução, sem que ele ainda tenha sido objeto de 

julgamento, porque nós estamos acompanhando. 

Vamos mandar tudo o que já estiver definido, mas, se V. Exas., apenas para 

terem uma ideia do que gravita em torno desse tema, entenderem pertinente, nós 

podemos encaminhar a relação dos convênios... 

 

O SR. PRESIDENTE -  EDMIR CHEDID - DEM - Seria ótimo. 

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Porque, praticamente, os planetas que 

orbitam em torno desse sol são os mesmos, seja o contrato de gestão, sejam os 

convênios. Nos convênios, nós já temos uma massa crítica de problemas, muito mais 

bem definidos do que no contrato de gestão em si. Parece que isso possa ter alguma 

utilidade para a comissão.  

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É muito importante. 
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O SR. RENATO MARTINS COSTA - Assim será feito então, Sr. Presidente, 

seja dos contratos de gestão, seja dos convênios.  

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Vou passar às 

mãos de V. Exa., o deputado Carlos Neder nos encaminhou aqui o projeto de lei para a 

sua derivação, troca de ideias depois.  

 

 O SR. RENATO MARTINS COSTA - Muito obrigado.  

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem uma pergunta que me 

surgiu agora. A prefeitura faz uma sindicância quanto à OS que estava prestando o 

serviço. A sindicância ao final, os membros dessa sindicância, apontam ao chefe do 

Executivo: “olha, tecnicamente nós levantamos tudo o que foi possível. Daqui pra frente 

é conta, temos que fazer conta e nós não temos condições de fazer esse trabalho. É 

necessário contratar uma empresa especializada para fazer esse levantamento”. Como é 

que o senhor enxerga isso?  

 

 O SR. RENATO MARTINS COSTA - Qualquer trabalho que demande uma 

expertise tem que lidar com os dados da realidade. Ou o órgão encarregado de apurar 

tem condições de apurar, ou ele não tem. Nós, que somos controle externo, 

obrigatoriamente temos condição de apurar; nós temos que ter condição de apurar. O dia 

em que o Tribunal de Contas precisar contratar auditoria a coisa está complicada.  

Agora, se uma prefeitura faz uma sindicância interna e depara com questões de 

alta indagação, acho que, consideradas todas as circunstâncias e com as devidas 

justificativas e procedido o devido procedimento licitatório necessário, contratar nem 

por emergência e nem por notório saber jurídico ou exclusividade. Desde que tem tanta 

empresa que tem condições de fazer isso, com uma justificativa se contrata. Agora, tem 

que ver se o remédio não mata o doente. Se aquilo que está sendo apurado justifica um 

gasto dessa natureza, porque eventualmente para apurar um desvio de 60 ou 70 mil você 

gasta outro tanto com uma auditoria. Então não compensa. 

 Por que não, então, se a coisa empacou nesse aspecto, representa o Tribunal de 

Contas que se, por acaso, aquele contrato não foi objeto de remessa ou de 

acompanhamento, o tribunal passa a acompanhar. O tribunal não prestará uma 

assessoria à sindicância, já que isso não é possível sob o ponto de vista legal, mas o 
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tribunal exercerá a sua jurisdição sobre aquele contrato sem nenhum problema, sem 

prejuízo de que o órgão público, a partir de um procedimento licitatório, contratar a 

expertise que ele não tem. Não vejo problema nisso desde que justificada e procedida a 

licitação.  

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Obrigado. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, gostaria de fazer duas 

sugestões. Primeiro cumprimentando V. Exa. pela condução dos trabalhos, além de 

haver proposto essa CPI. A primeira delas seria sempre notificar o Tribunal de Contas 

do Estado, uma vez que há disponibilidade de acompanhar as nossas reuniões, para que 

o Tribunal de Contas se organize e saiba com antecedência as reuniões.  

 

O SR. RENATO MARTINS COSTA - Eu ia solicitar isso exatamente. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Segundo, o Serviço da Taquigrafia já 

não é mais próprio da Assembleia, é contratado. Daí eu gostaria de propor a V. Exa. que 

conversasse com o presidente da Casa para que haja uma prioridade nas sessões da CPI 

de tal maneira que nós possamos ter em mãos o resultado dessa degravação e da 

transcrição das reuniões porque isso nos auxilia inclusive nas próximas oitivas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas nós não estamos tendo 

isso no dia seguinte, Excelência, como tínhamos no passado? 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu não recebi nenhuma Ata de reuniões. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vamos falar com a 

Presidência. Está levando uma semana.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Veja que essa foi uma sessão muito rica 

com as informações trazidas, pela seriedade com que o tema foi abordado e é preciso 

que nós tenhamos em mãos para que possamos inclusive ouvir quem vai depor amanhã 

a convite. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tem a palavra o nobre 

deputado Marco Vinholi. 

 

 O SR. MARCO VINHOLI - PSDB - Os slides serão deixados aqui conosco? 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vão. Estão deixando todos 

os dados aqui.  

  Sr. Presidente, passo a palavra a V. Exa. para as considerações finais que julgar 

importante. 

 

 O SR. RENATO MARTINS COSTA - Agradecer igualmente a V. Exa. pela 

condução dos trabalhos, cumprimentá-lo. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, eu só vou 

obstruir a vossa fala porque chegou o líder do PTB, o deputado Campos Machado. 

Queremos saber se V. Exa. vai querer fazer uso da palavra ou só vai cumprimentar os 

presentes e abrilhantar a reunião. (Pausa.) 

 Obrigado, deputado. Continua com a palavra deputado Marco Vinholi. 

 

 O SR. RENATO MARTINS COSTA - Eu que fico honrado com a presença e 

o abraço do eminente deputado Campos Machado, nosso velho e queridíssimo amigo. 

 Mas dizia eu, Sr. Presidente, da condução democrática, aberta e segura de V. 

Exa. desses trabalhos, que permitiu que fizéssemos aqui uma exposição absolutamente 

livre e que pretendemos seja de utilidade para os trabalhos desta comissão.  

Agradeço aos Srs. Deputados pela gentileza e pertinência de todas as indagações 

que foram aqui formuladas e que são motivo de reflexão da parte do tribunal, também, 

para melhorar os critérios da sua fiscalização e a ordenação dos seus trabalhos.  

Quero agradecer também à Sonia e Edinéia, que nos apoiaram aqui nesta sessão 

com elementos da maior importância, e dizer que para o tribunal o acompanhamento 

dos trabalhos desta comissão representará um motivo de aperfeiçoamento institucional. 

Vemos isso como uma oportunidade de termos acesso a informações relevantes que 

podem contribuir para a melhoria da nossa atuação funcional e que esta atuação 

funcional ela só se compreende quando ligada ao trabalho desta Casa. É a partir da 

atuação do Poder Legislativo que se materializam as conclusões e os posicionamentos 
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do tribunal, porque, afinal, é aqui a Casa do Povo em que ressoam as conclusões 

técnicas e apartidárias que o Tribunal de Contas desenvolve em seu trabalho.  

 Foi uma honra ter tido essa oportunidade e continuamos absolutamente à 

disposição de V. Exa. e dessa comissão. Muito obrigado. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quero agradecer a 

presença de todos os deputados, lembrando que amanhã, às 14 horas, temos outra 

reunião para ouvir a representante da Secretaria de Saúde do Estado e agradecer a 

presença do Sindicato do Conselho de Saúde, das pessoas que nos veem aqui. Quero 

dizer ao nobre deputado Wellington Moura que o pessoal da TV Alesp disse que estava 

gravando e que vai reproduzir na televisão. 

 

 O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Sr. Presidente, apenas a título de uma 

orientação, nós temos observado aqui a presença de representantes do Conselho 

Estadual de Saúde, Sindicato dos Médicos, Sindicato dos Trabalhadores Estaduais. Eu 

pergunto se, dentre as normas que regem o funcionamento de uma CPI, é possível que 

eles usem da palavra numa próxima ocasião, ou mesmo nessa reunião. 

 

 O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É claro, Excelência. É só 

formular aqui o requerimento, o Plenário aprova e é importante, realmente, que eles 

tragam informações para todos nós sem dúvida nenhuma.  

 Quero agradecer muito ao presidente Renato Martins Costa pela oportunidade de 

aprendermos como V. Exa., que tem alguns anos de experiência lá naquela casa, e que 

todos os problemas lá surgem e são levantados, junto com a Edineia e com a Sonia. E 

trazer tudo aquilo que vocês trouxeram aqui, que é um trabalho que ajuda muito os 

deputados, os relatores, que nos auxilia, nos demonstra e nos dá até o caminho para que 

possamos juntos construir uma legislação, construir junto ao governo estadual e 

municipais, para que eles possam mudar um pouco a forma de não entregar assim a 

Saúde e falar “olha, a responsabilidade é dessa organização social”. O filho não é dele. 

O filho é de quem foi eleito para isso, junto com os seus secretários.  

 Quero agradecer muito, pois o senhor ficou aqui uma tarde conosco, aprendemos 

por demais. Agradecer a nossa secretaria também, o pessoal todo da Assembleia 

Legislativa e dizer que é sempre uma honra, um prazer imenso recebê-lo aqui.  
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Queria dizer desde já, para que os Srs. Deputados tomem ciência, que o presidente 

do Tribunal de Contas, antes mesmo de votarmos aqui o convite a ele através da 

Andréia, que faz essa relação que está aqui, já havia colocado: “olha, o presidente está à 

disposição”. Logo em seguida eu recebi o telefonema de V. Exa. se colocando à 

disposição, o tribunal inteiro para o senhor vir aqui. Portanto, tenho muito que 

agradecer essa consideração, essa parceria que vai ser muito válida a esta Casa de Leis e 

ao estado de São Paulo. Muito obrigado a todos.  

Está encerrada a presente reunião. 

 

* * * 


