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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

CPI - ORGANIZAÇÕES SOCIAIS DA SAÚDE - OSs 

03.05.2017 

 

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

regimental, declaro aberta a 4ª Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito 

constituída pelo Ato 17/2018, com a finalidade de apurar denúncias de irregularidades 

nos contratos celebrados com as Organizações Sociais de Saúde, pelas prefeituras e pelo 

Governo do Estado de São Paulo. Registro com muito prazer a presença dos nobres 

deputados; Carlos Neder, Barros Munhoz, Wellington Moura e Davi Zaia. Agradecendo 

a presença de todos, solicito à secretária que faça a leitura da Ata da reunião anterior. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Peço a dispensa da leitura da Ata da 

reunião anterior.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É regimental a solicitação 

de V. Exa. Pergunto aos Srs. Deputados se estão de acordo. Então fica dispensada a 

leitura da Ata, e aprovada. Temos aqui o objeto para apreciar, requerimentos com a 

pauta anexa. Antes de iniciar a pauta, gostaria de agradecer ao Tribunal de Contas. 

Como combinado ontem com o Sr. Presidente Renato Martins Costa, recebemos aqui a 

Sra. Marcela Pegolo da Silveira, servidora da diretoria de fiscalização do Tribunal de 

Contas, que vai acompanhar os nossos trabalhos e nos auxiliar. Muito obrigado por sua 

presença. Dando prosseguimento. 

Item um, requerimento de autoria do deputado Cezinha de Madureira, número 

12/2018, requer que seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, no que tange ao 

contrato de gestão do Hospital Estadual Prof. Carlos da Silva Lacaz, de Francisco 

Morato, celebrado entre o Estado de São Paulo e a Fundação ABC, os seguintes 

documentos; relatórios contábeis e financeiros; relatórios referentes aos indicadores de 



2 
 

qualidade estabelecidos para a unidade; pesquisa de satisfação de pacientes e 

acompanhantes; descrição de serviços da unidade. Em discussão. Não havendo oradores 

inscritos, está encerrada a discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis 

permaneçam como se encontram. (Pausa). Aprovado. Quero registrar a presença do 

nobre deputado Cezinha de Madureira. 

Item dois, requerimento de autoria do deputado Cezinha de Madureira, número 

13/2018, requer que seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, no que tange ao 

contrato de gestão do Ambulatório Médico de Especialidade, de Mauá, celebrado entre 

o Estado de São Paulo e a Fundação ABC, os seguintes documentos; relatórios 

contábeis e financeiros; relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos 

para a unidade; pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; descrição de 

serviços da unidade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a 

discussão. Em votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se 

encontram. (Pausa). Aprovado.  

Item três, requerimento de autoria do deputado Cezinha de Madureira, número 

14/2018, requer que seja solicitado à Secretaria de Estado da Saúde, no que tange ao 

contrato de gestão do Hospital Estadual Mário Covas, de Santo André, celebrado entre o 

Estado de São Paulo e a Fundação ABC, os seguintes documentos; relatórios contábeis 

e financeiros; relatórios referentes aos indicadores de qualidade estabelecidos para a 

unidade; pesquisa de satisfação de pacientes e acompanhantes; descrição de serviços da 

unidade. Em discussão. Não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em 

votação. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. (Pausa). 

Aprovado.  

Pauta dois. Proceder à oitiva da Sra. Eliana Radesca Alvares Pereira de Carvalho, 

coordenadora da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde da 

Secretaria de Estado da Saúde, convidada com a finalidade de prestar esclarecimentos 

pertinentes ao objeto desta CPI. Solicito à Sra. Eliana que sente ao meu lado. Agradeço 

desde já por sua presença. Enquanto ela se dirige até aqui, consulto o Plenário se 

podemos agendar para a próxima terça-feira, às 11 horas, a próxima reunião. Então está 

marcada. 

Queria inicialmente dar a palavra para a Sra. Eliana, para que faça uma 

explanação de quanto tempo está na secretaria, como é essa coordenadoria, e o que a 

senhora puder colocar para nós deputados aqui, para ajudar em nosso trabalho. Muito 
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obrigado por sua presença. Você foi convidada de última hora, rapidamente, em função 

do feriado, e se dispôs a estar aqui. Muito obrigado por sua atenção e dedicação. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Suponho que seja denominada de Dra. Eliana, 

por se tratar de uma médica. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

Davi Zaia. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - O senhor colocou anteriormente a questão de terça-

feira às 11 horas. Estou aqui olhando a agenda, e justamente nesse dia e horário, tanto 

eu, quanto o Roberto Morais, titular aqui da Comissão, temos uma reunião agendada. 

Então como os dois estão na mesma reunião, não conseguiríamos dar quórum nessa, 

porque infelizmente já estava agendada. Só para registrar.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então podemos fazer 11 e 

meia?  

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - É uma reunião fora daqui, na secretaria. 

 

O SR. CARLOS NEDER - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

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

deputado. 
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O SR. CARLOS NEDER - PT - Proponho que seja mantida a Reunião Ordinária 

às terças, 11 horas, em que pese infelizmente a ausência. Mas fazemos um esforço para 

conseguirmos o quórum, tendo em vista o pouco tempo que temos de trabalho da 

Comissão. Ou eventualmente se V. Exa. entender, um horário diferente que permita a 

participação do deputado Davi Zaia. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, presidente.  

 

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

Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Eu pediria também à V. Exa. que 

permanecesse no horário de 11 horas, no período da manhã, porque acredito que ficaria 

até melhor para que possamos ouvir todas as autoridades que virão. Nós teríamos um 

tempo maior e mais hábil para fazer, até diante das outras Comissões temáticas que 

temos aqui na Casa, que irão acontecer nos mesmos horários de terças e quartas-feiras 

pela tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós temos Comissão de 

Finanças às 14, Constituição e Justiça 14 e 30. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - PRB - Fora outras CPIs, Colégio de Líderes. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Então vou manter isso. 

 

O SR. DAVI ZAIA - PPS - Perfeito, Sr. Presidente. É só para registrar que nessa 

terça, especificamente, em função de já ter uma reunião agendada anteriormente, não 

podemos estar. Mas com certeza a maioria dos deputados estará aqui, e a Comissão 

funciona. Nas próximas reuniões continuaremos a participação.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, já fica 

justificado. 
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O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Eu me comprometo com o deputado Davi 

Zaia de encaminhar um relatório de todo o ocorrido na reunião, logo na terça-feira à 

tarde. 

 

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

me juntar ao deputado Barros Munhoz, e também faço esse relatório ao deputado Davi 

Zaia. Como já havíamos discutido essas questões de horário, no que pese a importância 

da participação do deputado Davi Zaia, mas sendo só a próxima reunião, já está 

justificada para os colegas e também os técnicos e mídia, de que ele já tem uma reunião 

agendada. É sempre bom registrar para nós aqui o que o deputado Wellington Moura 

disse, nós teremos pouco tempo para trabalhar essa CPI. O horário das 11 da manhã é 

muito bom, porque temos tempo para ouvi-los todos. Contém com a minha presença na 

próxima terça-feira. 

 

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

deputado. Vou passar a palavra à Dra. Eliana. Tenha a palavra pelo tempo que for 

necessário.  

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Boa tarde. Meu nome é Eliana, e habitualmente 

as pessoas me identificam como Eliana Radesca, porque o nome é muito comprido. Sou 

médica e funcionária pública da Secretaria de Estado da Saúde há cerca de 30 anos. Na 

condição de coordenadora de saúde da Coordenadoria de Gestão de Contratos, estou há 

um ano e quatro meses.  

Quanto a vir a esta CPI prestar esclarecimentos, em primeiro lugar preciso 

registrar que a secretaria tem todo o interesse em prestar esclarecimentos, visto que 

dessa forma podemos clarear melhor os processos. E há ganhos para todos, inclusive 

para nós, para eventualmente utilizarmos das observações e propostas para as melhorias 

que a secretaria tem que fazer continuamente na atividade dela. 

Em relação ao proposto, a Coordenadoria de Gestão é uma área da secretaria cuja 

atribuição é tratar dos contratos de gestão e realizar seu acompanhamento. Na sexta-

feira à tarde, quando recebi o convite, ele apontava a expectativa de que eu esclareça em 

relação às convocações públicas, contratação e elaboração dos contratos, gerenciamento 

dos contratos e a fiscalização dos mesmos. Fiz um conjunto de apontamentos e espero 
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não ser muito cansativa. Mas de toda forma, pela natureza da atividade que a 

coordenadoria tem, ela é pautada por esses instrumentos que vou relatando a partir 

desses quatro itens.  

O primeiro item proposto diz sobre as convocações públicas. É importante 

salientar que nós estamos tratando de uma proposta que é colocada para um contrato de 

gestão, para que seja avaliado o interesse das Organizações Sociais de Saúde em fazer a 

gestão de determinada unidade de saúde. Esse certame não é uma licitação. Está 

prevista na legislação, lá Lei 846, e é frequentemente utilizada essa terminologia quando 

de fato estamos diante da convocação pública, como está inclusive solicitado que eu 

esclareça em relação a ela no convite que recebi. A convocação pública é realizada a 

partir de um processo dentro da Secretaria de Estado da Saúde, no qual o representante 

da pasta determina à Coordenadoria de Gestão que proceda à abertura de convocação 

pública.  

E ao fazê-lo, já encaminha para a coordenadoria um conjunto de documentos 

base; o projeto assistencial da unidade que foi apontada ou eleita para o contrato de 

gestão. Ele é resultante de um processo de planejamento feito pelas áreas técnicas da 

secretaria que têm essa atribuição. Em sua maioria pode haver concorrência de outras 

áreas de planejamento, dos departamentos regionais de saúde, que são as unidades da 

secretaria que têm interface com os municípios, e tratam das redes de assistência. Esse 

projeto assistencial vem numa decisão do gabinete, em que seja feito um contrato de 

gestão. É base, além do conjunto de documentos evidentemente já contidos nas 

informações legais e formais que precisam ser cumpridas, que vêm das normativas tanto 

do Tribunal de Contas, quanto já previstas na legislação. 

Vem com uma minuta do contrato de gestão, que será a base do futuro contrato 

após terminada a convocação pública. Ela é publicada no mesmo expediente, e aprovada 

pela consultoria jurídica da pasta. Traz em seu bojo as diretrizes que serão 

acompanhadas pela Coordenadoria de Gestão. O contrato apresenta a unidade, define o 

objeto, que é a operacionalização da gestão e execução das atividades e serviços de 

saúde realizados naquela unidade pública estadual. Trata-se de um compromisso que 

essa instituição vier a fazê-lo. Esse é o objeto do concreto de gestão. 

Na minuta do contrato de gestão já estão definidos os pressupostos principais do 

contrato de gestão, inclusive por tipo - se é um hospital, um AME, uma unidade da 

Rede Lucy Montoro, um Centro Estadual de Análises Clínicas. Enfim, o contrato já 

prevê os indicadores que serão acompanhados no conjunto. O contrato de gestão é um 
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instrumento celebrado entra a secretaria e uma Organização Social de Saúde. O 

deputado Carlos Neder acabou de me entregar uma cópia da apresentação do Tribunal 

de Contas feita ontem nesta CPI, e pude observar rapidamente que ele coloca a Lei 846 

dentro desse conjunto de informações.  

E nela estão previstos que o objeto do contrato de gestão, um contrato que busca 

nessa ligação que sejam definidos e tenham um conjunto de resultados, e aqui estamos 

falando do resultado do gerenciamento e da gestão e operacionalização. Ele está 

traduzido por indicadores de produção e de qualidade, além de outro conjunto de 

exigências que não podemos classificar dentro desse grupo, mas que estão previstas 

contratualmente. Ao olharmos o contrato de gestão, e isso também é uma questão que 

acho importante de afirmar, que existe uma divisão - e aqui vou tratar do contrato de 

hospital, mas citarei alguns outros para tornar claro. A minuta que consta da convocação 

pública já traz as modalidades de contratação. 

Nós chamamos de modalidade de contratação o conjunto de atividades 

assistenciais definidas para que funcionem como indicadores de produção. Esse 

conjunto naturalmente não totaliza as ações e serviços de saúde que um hospital ou 

unidade ambulatorial realizam. Esse conjunto é bastante maior do que isso. Todos aqui 

conhecemos o serviço hospitalar, seja por participar dele na condição de trabalhador, 

mas certamente já precisamos em algum momento de assistência à saúde. Sabemos que 

é um enorme conjunto de ações feitas, além da atividade ela mesma, que vai desde a 

recepção da pessoa que chega buscando atendimento, até toda a formalização, 

comissões e processos que devem ser cumpridos e estão previstos nas normas técnicas. 

Quando olhamos e dividimos essas modalidades de contratação, estamos com o 

foco num conjunto de ações e serviços de saúde que serão indicadores de produção 

desses contratos. Por exemplo, no hospital há uma linha chamada Saídas Hospitalares, 

que congregam saídas em clínica médica, obstétrica, pediátrica e psiquiátrica. Essas 

linhas de contratação constituem um bloco de indicadores de produção. O outro são 

saídas hospitalares em clínica cirúrgica, atendimentos em urgência, especialidades 

médicas, atendimentos em ambulatório, especialidades não médicas, serviços de apoio 

para diagnósticos externos.  

Essa tabela vai apontar em relação a essas modalidades, um conjunto de metas de 

produção. Elas representam um indicador de produção, não totalizam a atividade 

assistencial realizada dentro daquela unidade - atividade essa pela qual deve se 

responsabilizar o gestor, visto que ele é responsável por operacionalizar e fazer a gestão 
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de todo o assunto de ações a serem realizadas naquela unidade de saúde. Nessa mesma 

minuta está previsto que essas modalidades serão observadas de acordo com 

determinados critérios. Na própria minuta está definido que os indicadores de produção 

serão avaliados semestralmente, e que apresentem a classificação daquilo que será 

aplicado no caso desses volumes esperados não serem atingidos.  

Em internações hospitalares, se a produção for até 95% da proposta, ele não 

sofrerá nenhuma sanção ou desconto na produção de saídas hospitalares. Caso esse 

índice seja menor que 95, há uma gradação pré eventual realização de um desconto, que 

não supera 30% do valor de custeio da unidade. Essa condição guarda relação com o 

que se verá depois no que se define como volume esperado e máximo para despesas 

com empregados, na ordem dos 70%. Essa mesma lógica se aplica às saídas cirúrgicas 

que mantenham essa lógica de ter essa primeira até 95%, ou acima do valor. Isso não é 

objeto dessa discussão. Mas não há sanção e restrição do valor que caberia desconto. 

Quando nós passamos para outras atividades que sejam dependentes da assistência 

ambulatorial, que envolvam ambulatório e exames externos, esse intervalo considerado 

aceitável é de 85%, ou seja, de 15%, enquanto para as internações é de 5%. Por que 

insisto nessa informação? Ela consta da convocação pública, e é o referencial que 

depois será usado para avaliação de produção. Ela leva em conta, com essas diferenças, 

a sazonalidade e peculiaridades de fluxo de pacientes que ocorrem na assistência desses 

serviços. Aqui evidentemente estamos comentando o que se faria na produção menor, 

porque a produção maior não gera valor adicional e também é corrente, uma vez que 

essas estimativas assistenciais são baseadas numa expectativa, na capacidade da unidade 

na definição do projeto assistencial. 

É importante dizer que essa avaliação diz respeito aos indicadores de produção, 

um conjunto da unidade. Existe outro conjunto de indicadores apontados no contrato de 

gestão, que são os indicadores de qualidade. Esses indicadores congregam um conjunto 

que varia de serviço a serviço, a depender da sua composição assistencial, porque estão 

vinculados a ela. E são avaliados há cada trimestre, enquanto os de produção são 

semestrais. E há cada trimestre podem gerar um impacto de desconto de no máximo 

10% do valor repassado. O conjunto de indicadores de qualidade está apontado em seus 

grandes grupos, então para a análise de hospitais, por exemplo, está apontado que se 

trabalhará necessariamente qualidade de informação, humanização e atividades de 

obstetria, cirúrgicas, núcleo hospitalar de vigilância, monitoramento de atividades.  
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Dessas eu oportunamente falo com mais detalhes, porque nesse momento o foco é 

que na minuta do contrato já fique claro que é absolutamente fundamental trabalhar com 

informação de qualidade, entregue em tempo hábil e de acordo com o que foi solicitado. 

Essa condição é fundamental e base para que outras avaliações sejam feitas a partir do 

que é colocado nos contratos de gestão. O programa de humanização, eixo da Secretaria 

da Saúde, independente de se essa unidade está sob contrato de gestão ou não, é um 

outro grupo que está aplicado a todos os contratos de gestão. Os demais itens dependem 

do foco da unidade que está, porque estão vinculados à atividade assistencial realizada. 

Da mesma maneira, assim como disse aqui das modalidades previstas nos 

contratos dos hospitais, as unidades AMEs vão ser divididas em consulta médica, não 

médica, cirurgia ambulatorial, serviço de apoio e diagnóstico externo - unidades ou 

exames solicitados por profissionais de outras unidades -, e quanto for o caso, 

atendimento odontológico se pertinente. Da mesma maneira está expresso na minuta a 

periodicidade da avaliação, o limite de descontos e a tabela de referência, que valora de 

acordo com o desvio, quais são os possíveis descontos aplicáveis.  

Nesse conjunto, da mesma forma que temos para os hospitais e AMEs, você 

também encontra na Rede Lucy Montoro e demais contratos. Não lerei todas essas 

modalidades e suas tabelas de valoração, para não ser muito cansativo. No entanto, 

quero deixar claro que essa é uma condição prevista no contrato de gestão e já colocada 

à disposição na convocação pública. Muitas vezes, e assim como o conjunto de 

indicadores de produção, o de indicadores de qualidade e a informação e o compromisso 

de toda e qualquer informação solicitada, deverá ser entregue pelo gestor e pela OSS 

que está fazendo a gestão. Esses compromissos e responsabilidades já estão no texto do 

contrato de gestão, que consta da convocação pública. 

Uma vez colocada a convocação pública no Diário Oficial, as Organizações 

Sociais de Saúde, entidades privadas e sem fins lucrativos, qualificadas de acordo com 

os critérios estabelecidos na legislação, têm dez dias para manifestação de interesse 

quanto a unidade colocada em convocação pública. E ali com esses documentos que 

acabo de falar, e a minuta do contrato à disposição dessas instituições, para que avaliem 

seu interesse em celebrar um contrato nos termos que estão ali colocados. São dez dias 

úteis. E a pós a entrega de manifestação de interesse nesse período, a OSS tem mais 20 

dias úteis para apresentar um plano operacional. 

Na convocação pública estão apontadas o que se espera que a Organização Social 

de Saúde apresente no seu plano operacional. Ela recebe as informações relativas a 
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unidade, o projeto assistencial e as informações ali contidas na convocação pública. 

Evidentemente que pode questionar ou pedir esclarecimentos, e se o fizer isso será feito 

e transmitido para todas as OSS, que naquele certame participarem da convocação 

pública. Após a entrega desses planos de trabalho, a equipe técnica da Coordenadoria de 

Gestão, com base no projeto assistencial, e considerando os dados vão apresentar a sua 

proposta de cronograma de ativação, se for o caso de uma unidade nova, um orçamento.  

 

Se for o caso e houver previsão da necessidade de aquisição de equipamentos que 

já estarão definidos, porque farão parte desse conjunto de atribuições que a secretaria 

aponta como necessários para execução daquelas atividades, ou eventualmente alguma 

adaptação que seja necessária de física, isso estará contido no projeto e deverá ser 

objeto de uma apresentação de orçamento de investimento. Da mesma maneira, deverá 

ser feita apresentação de um orçamento de custeio fundamentado por tipo de despesa. E 

essas informações contidas nos planos operacionais apresentados pelas instituições é 

objeto de avaliação por parte da equipe técnica. Essa equipe produz uma informação 

que é encaminhada ao gabinete do secretário. 

Após essa avaliação do secretário quanto ao ali exposto, é feita a escolha da 

unidade ou da OSS que manifestou interesse e apresentou o plano operacional avaliado 

como o mais conveniente para a execução da atividade proposta na unidade de saúde 

que é objeto da convocação pública. A partir dessa decisão e autorização do secretário, é 

elaborado o contrato de gestão. Uma vez elaborado, é feita uma estimativa - porque ele 

tem a duração de cinco anos - do valor de custeio. Estão ali definidas as condições de 

execução do exercício do ano que o contrato for feito. Nesse momento, uma vez 

assinado o contrato, ele é colocado no Portal da Transparência e encaminhado ao 

Tribunal de Contas do Estado, se não me falha a memória, num prazo de cinco dias 

após a celebração do contrato de gestão. 

Essa é uma descrição do processo de convocação pública, uma das questões 

colocadas aqui. A segunda questão diz respeito à contratação, a elaboração do contrato, 

que é parte do processo de convocação pública. O contrato já consta da convocação 

pública, então aquele documento envolve as clínicas previstas ali. Se aquela unidade em 

questão não tem no seu perfil assistencial clínica obstétrica, evidentemente isso não será 

contemplado no contrato executado, porque ali há o ajuste ao perfil assistencial da 

unidade, que é objeto do contrato de gestão.  
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O objetivo da secretaria que nos é repassado, nossa expectativa é que esse 

contrato de gestão elaborado signifique a atividade de uma unidade estadual de saúde, 

de acordo com o perfil assistencial, que cumpra a expectativa em termos de volume, 

perfil assistencial, e o faça de maneira a respeitar as normas técnicas de qualidade e 

segurança para profissionais e pacientes. O objetivo do acompanhamento que temos é 

esse, e dentro das condições que foram definidas para a unidade. Quero lembrar que 

essa é uma unidade de saúde estadual, além do papel de Coordenadoria de Gestão, que 

trata da gestão desse contrato, como qualquer outra. Portanto, submetida a todas as 

demais ações da Secretaria da Saúde em seus diversos órgãos de acompanhamento e 

controle de atividade assistencial. 

É submetida a credenciamento, execução e encaminhamento do faturamento, às 

normas de segurança sanitária, da auditoria. Enfim, essa unidade não está excluída de 

nenhum processo de controle hoje contido dentro das áreas que envolvem todas as 

unidades estaduais. Ela está submetida a todos esses controles, que são feitos por outras 

áreas técnicas e específicas da secretaria, enquanto a Coordenadoria de Gestão trata do 

acompanhamento do contrato de gestão. Eu me aterei do ponto de vista de 

acompanhamento das atividades, naquilo que é objeto da coordenadoria, chamando a 

atenção de que os departamentos regionais de saúde têm papel no acompanhamento, 

assim como nas demais unidades do território a eles vinculados. 

Assim como demais áreas, como a coordenadoria de controle de doenças, infecção 

hospitalar, núcleo hospitalar de epidemiologia. Estou citando alguns, mas existem 

muitos nas quais estão submetidos todos os hospitais estaduais. Quer dizer, pode 

parecer repetitivo, mas esse é um hospital, um AME, ou uma unidade Lucy Montoro. 

Todos são unidades estaduais. A gestão é feita por uma Organização Social de Saúde, 

mas é uma unidade estadual. Então é feito um termo de permissão de uso, e todos os 

bens adquiridos quanto feito o repasse de recurso de investimento para a OSS são 

posteriormente incluídos no patrimônio estadual, como todas as outras unidades. 

Em relação aos dois outros tópicos que dizem respeito ao gerenciamento dos 

contratos de gestão. Eles são acompanhados na coordenadoria mensalmente. Nós temos 

algumas ferramentas web desenvolvidas para acompanhar essas informações. Assim 

que concluído um mês de atividade, dentro de prazos definidos, dependem dos prazos 

usuais de conclusão e informações, do dia cinco ao 11 são colocados os dados de 

produção, e após o dia 15 os dados que envolvem infecção hospitalar, porque é próprio 
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dessa atividade para que esse período seja respeitado para coleta de dados. Existe uma 

periodicidade de informações. 

Recebemos essas informações mensalmente, assim como deve nos é encaminhada 

a cópia do faturamento mensal dessa unidade. É importante, porque nosso instrumento 

formal de registro de produção assistencial de unidade pública é o faturamento junto ao 

Ministério da Saúde. E essa avaliação é uma das bases utilizadas para comparação, 

como é para todas as unidades públicas, a ferramenta de avaliação de atividade 

realizada. Esse acompanhamento mensal é realizado necessariamente... É um pouco 

cansativo, mas acho importante que os senhores conheçam o conjunto dessas 

informações, até porque são mensalmente avaliadas quanto a seus prazos e pertinência 

dos dados colocados.  

Essas informações associadas a outros dados, como por exemplo faturamento e 

informações de produção e de qualidade, são avaliadas em conjunto. São condensadas 

trimestralmente e discutidas em reuniões realizadas presencialmente na Coordenadoria 

de Gestão, com a participação de membros da coordenadoria, do Departamento 

Regional de Saúde onde aquela unidade está localizada, e os responsáveis pelos 

gestores. Essas quatro reuniões anuais são condensadas a partir desses dados, e tomadas 

decisões quando envolvem aqueles indicadores trimestrais. E nos segundo e quarto 

trimestre fecha-se o semestre para avaliação dos indicadores de qualidade. 

Para tratar do conjunto de dados que acompanhamos, vou usar as unidades 

hospitalares e AMEs, porque isso se aplica a outras unidades de forma diferente, para 

não me estender tanto. Nos relatórios de atividade assistencial, vamos ter um conjunto 

de informações mensais que envolvem especialidade, leitos de internação e unidades de 

terapia intensiva, as altas, transferências, óbitos com menos e mais de 24 horas - que 

comporão as saídas hospitalares e transferências internas... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Presidente, pela ordem.  

 

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

Barros Munhoz.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Não sei se apenas eu estou tendo essa 

sensação, mas acho que esse tipo de informação é um pouco cansativa, exaustiva e 

pouco produtiva. A minha impressão é que isso podia vir para nós de outra maneira, e 
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com a nossa assessoria faríamos a leitura, anotaríamos o que é importante e o que não é. 

Tenho a impressão de que devemos focar mais na capacidade do órgão, dessa 

coordenadoria. Como ela se constitui, quantos médicos e auditores em cada área, como 

funciona, como está indo o resultado, o que tem encontrado de errado. Enfim, que caiba 

uma avaliação mais objetiva. Lógico que é a minha sensação e opinião, e coloco para 

sua consideração.  

Até para poupá-la também, porque acho que a leitura ficou um pouco enfadonha. 

Se para nós, obviamente para a senhora mais ainda, que já conhece o assunto. Desculpa 

a franqueza.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Mas você tem razão. Se os 

Srs. Deputados concordam, acho que a doutora veio aqui e está fazendo um relato 

minucioso desde o início do processo até o final. Mas a solicitação dos deputados é para 

que isso seja encaminhado para nós de forma eletrônica, e assim a nossa assessoria 

verifica. Assim já partiríamos para as perguntas, para podermos avançar em nosso 

trabalho. Então já vamos ver quem são os deputados inscritos, para começar o debate. 

Peço por gentileza para a senhora encaminhar o quanto antes esse relatório 

pormenorizado que fez aqui. Agradeço. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Pois não. Trata-se do conjunto do dia a dia, e de 

fato acho um pouco exaustivo, até porque é uma atividade de controle mensal, e são 

muitos os indicadores e comparações propostas. Entendi que esse era o objetivo, tendo 

em vista o que estava registrado no documento que me chegou sexta à tarde. Mas se os 

senhores entendem que eu não deva continuar...  

 

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

Deputado Barros Munhoz está inscrito e tem a palavra. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Vou tentar até, Dra. Eliana, com as minhas 

colocações, tornar bem objetivo o questionamento. É lógico que no escopo todo da CPI, 

o que se pretende é isso. E é cabível essa explanação que a senhora vem fazendo. 

Agora, o meu questionamento é quanto à maneira de nós fazermos. Primeiro porque 

temos um prazo curto de funcionamento da CPI, e segundo para tornar mais objetiva a 
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nossa participação para os melhores esclarecimentos possíveis de todas as eventuais 

dúvidas, sobretudo propostas de melhor encaminhamento do que possa ser melhorado. 

Nesse sentido, formularia perguntas desse tipo. Qual é o corpo de colaboradores 

dessa coordenadoria? Na opinião da senhora que tem uma vasta experiência do serviço 

público de saúde e na coordenadoria já há algum tempo, como a senhora vislumbra essa 

constituição da comissão? Falta alguma coisa? Ela tem que recorrer vez ou outra a 

algum ente externo, ou está plenamente capacitada para fazer o controle que tem que ser 

feito? Tem muitos casos de erros e punições às OSS? Enfim, queremos uma visão da 

realidade. A senhora então colabora conosco em nossa informação, e buscaremos 

colaborar com o Executivo propondo alternativas que às vezes precisam ser tomadas.  

Bem objetivamente, está bom? Está funcionando bem? O quadro é pequeno? 

Porque o que ouvimos, tem alguns setores do Estado - e não vou nominar porque seria 

muito desagradável - que não vai. Vai e volta papel, é um ping-pong eterno que não 

acaba nunca. Aí você vai ver e o setor está totalmente desmilinguido - acho que acabei 

de criar uma expressão, não sei se existe. Mas acho que todo mundo entendeu. Enfim, 

vou dar um exemplo bem da minha área, a Secretaria da Agricultura. Vai na casa da 

Agricultura e não tem ninguém lá; você faz um levantamento e faltam 380 agrônomos 

para tocar as casas da Agricultura. Então não adianta discutirmos o sexo dos anjos, 

vamos objetivamente. É bonito tudo que tem que fazer, tudo isso que a senhora falou 

poderia falar.  

Poderíamos ficar aqui por 300 horas ouvindo, lindo, maravilhoso. Mas isso tudo 

está funcionando? Não tem nada errado? Por que tem tanta crítica? Por que se comenta 

tanto? Me choca que uma só organização faça tantos convênios, tem especialistas em 

generalidades, em todas as áreas da medicina, o que também me choca. Enfim, coisas 

bem objetivas. Não sei se estou sendo clara, doutora. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Algumas coisas que o senhor colocou, se aquilo 

que eu li nós fazemos, sim, nós fazemos mensalmente. Nossa equipe conta hoje com 53 

pessoas. Essa função... 

  

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quantas unidades são fiscalizadas e 

acompanhadas? 
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A SRA. ELIANA RADESCA - Nós temos hoje 122 unidades sob contrato de 

gestão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Quantos hospitais? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Hoje são 38 hospitais sob contrato de gestão. Fiz 

uma apropriação de algumas unidades que estão sob convênio e não são nosso objeto 

aqui. E pela sua característica, estão na Coordenadoria de Gestão. Mas excluídas hoje, 

temos 38 unidades hospitalares sob contrato de gestão. Deixa eu ver os números. São 52 

unidades AMEs, oito unidades da Rede Lucy Montoro e oito unidades que estão 

agrupadas - três Centros Estaduais de Análises Clínicas, três serviços estaduais de 

diagnóstico por imagem, um Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de 

Insumos de Saúde e a Central de Regulação de Oferta de Serviço de Saúde. Esses 

últimos são contratos diversos com características diferentes do conjunto maior, que 

está no grupo dos hospitais e unidades AME. 

A coordenadoria de gestão trabalha com ferramentas web que nos permitem 

sintetizar os indicadores. Esses indicadores que li e leria, talvez tornando cansativo, 

porém é extenso de fato o conjunto de informações com as quais nós trabalhamos todo 

mês, estão sistematizados e organizados, e produzem efeitos - aqueles previstos no 

contrato de gestão. Não fiz o levantamento porque percebi como objeto desse 

questionamento, quantos ajustes e descontos foram feitos nesses contratos. Mas não os 

entendo como uma falha do contrato, mas uma decorrência dele. As unidades de saúde 

têm performance e períodos em que há dificuldades que, quando definidas, estão 

previstas no contrato de gestão e levarão a sanções previstas. 

Elas não significam uma falha no sentido de que isso não deva ocorrer. Isso 

ocorre, faz parte do processo de execução de uma atividade de unidades grandes de 

saúde, eventuais situações que não se permitiu melhor, dentro dos indicadores de 

produção. E produzirão os efeitos que serão objeto de um termo de ratificação, deixando 

claro qual foi a razão pela qual eventualmente aquela unidade foi objeto de desconto. 

Evidentemente se o senhor perguntar se há oportunidade de melhoria na Coordenadoria 

de Gestão, certamente há. Mas eu diria que ficaríamos naquela condição de que haverá 

sempre, e entendo que progressivamente estamos tendo melhores condições. 

A atuação do controle interno da Secretaria da Fazenda e do Tribunal de Contas 

do Estado, além de outros órgãos de controle, evidentemente questionam as propostas e 
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questões vindas da ouvidoria. Todas as questões que chegam e são discutidas em 

reunião, vêm trazendo melhorias e aprimoramentos que vão sendo acrescentados ao 

contrato de gestão. Esse modelo faz 20 anos agora em junho, e acho que houve... Não 

estou todo esse tempo, apesar de ter mais tempo de trabalho na secretaria do que os 

contratos de gestão, não trabalhei sempre nessa área, mas bastante na gestão direta antes 

dessa atividade. E considero que como na gestão direta, viemos aprimorando processos. 

Hoje somos 53 pessoas na Coordenadoria de Gestão. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Apenas para não polemizar, queria deixar 

bem claro que primeiro, sou um deputado da base do governo. Eu sou tão da base do 

governo que era em março, e continuei em abril. Mudou o governo, mas continuei na 

base. Brincadeiras à parte, queria dizer que acompanho já há muito tempo a ação da 

Secretaria da Saúde, há exatamente 42 anos, quando comecei minha gestão na Prefeitura 

de Itapira pela primeira vez.  

A área que mais me preocupou e exigiu minha atenção como prefeito e deputado 

foi a área da saúde. Acompanhei todo o trabalho de criação do SUS. Quando assumi a 

Prefeitura de Itapira, o serviço municipal de saúde era constituído por um servidor, que 

trabalhava só com telefone. Ele distribuía as ambulâncias da cidade. Hoje tem perto de 

850 servidores, tem uma rede básica completa, um hospital municipal que funciona 

muito bem. Enfim, serviços de toda a sorte. Eu diria que é um modelo para São Paulo e 

para o Brasil, de serviço municipal de saúde. Agora todo dia brigamos e melhora, todo 

dia reunimos e mudamos. Eu acredito que não exista nada no mundo que não possa ser 

feito mais e melhor.  

Queríamos essa colaboração. No que poderíamos colaborar? Todas as entidades 

que existem funcionam bem? Quer dizer, não há nada, é tudo bonito e funciona 

maravilhosamente bem? Seriam dados mais resumidos que nos mostrassem isso. 

Tomara Deus que a senhora diga, “salvo tudo aquilo que possa ser melhorado, e que 

tem sido melhorado de uma forma contínua, não tem nada que mereça comentário”. 

Tudo bem, vou ficar feliz. Mas confesso que vou ficar descrente, porque não é assim 

que vejo. Lamentavelmente, no Brasil o órgão público funciona muito mal. E muitas 

vezes órgão público que fiscaliza OSS, ela também funciona muito mal. Então queria 

ser mais informado, e achar que não, que graças a Deus está funcionando, e como posso 

dizer coisas maravilhosas.  
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Eu não conheço nenhum AME que funcione mal, porque uma instituição como 

essa que presta a assistência como presta, e é avaliado como ótima ou boa por 95% de 

quem usa, realmente está cumprindo seu papel e função. Era mais ou menos essa a visão 

que eu gostaria de ter, se tem hospital que não está sendo avaliado assim, se tem 

entidades que precisariam, ou alguma coisa do contrato que deveria existir e não existe. 

Desculpa ter me alongado, mas acho que deixei claro para os colegas e a senhora 

também. Não quero fazer crítica alguma à toa, quero discutir com profundidade para 

chegarmos a uma conclusão de que está ótimo, tem tais coisas para serem aprimoradas, 

sugerimos tal. 

Eu presidi aqui a CEI dos Marajás, que era para apurar as distorções e 

discrepâncias salariais no funcionalismo. E nós propusemos soluções. Tinha um sistema 

de cálculo de benefícios, que um salário de 800 reais por mês ia para 80 mil. O cálculo 

era feito de forma retroativa e sucessiva. Então se você retroage e sucede, você para 

quando cansa. Então qual é o objetivo que imagino para essa CPI? Altamente válido e 

vai esclarecer dúvidas, sem dúvida alguma. A finalidade é ver, porque não é possível 

que esteja tudo perfeito. Tomara Deus que esteja, mas sinceramente acho que 

precisávamos discutir as falhas.   

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado, posso dizer ao senhor os 

procedimentos que fazemos, como eles são feitos, concluídos mensalmente e avaliados 

trimestralmente. Eu tenho dificuldades com o uso da palavra “perfeito”, porque nós 

temos unidades sob contrato de gestão que têm mantido regularidade na assistência. 

Temos muitas vezes expectativas de melhorias, e vou citar algumas. Modernização do 

parque de equipamentos realizada a cada dez anos, uma vez que se entende a 

depreciação como algo que seria um décimo ao ano. Que trocássemos, e creio eu que 

essa condição seria favorável para todos os nossos serviços, sejam eles contratos de 

gestão ou administração direta. Ambos são estaduais e vivem a mesma realidade. 

Temos, e acredito que nesse momento a secretaria, a partir de dois contratos 

novos, deve implementar uma nova forma, que acho que será muito importante para a 

secretaria, porque temos muitos dados e poderia cansá-los à tarde todo com os dados 

dessas unidades, quer sejam consolidados ou individuais. Mas estamos muito animados 

com a perspectiva de que possamos fazer avaliações hospitalares. E também já há 

mecanismos disponíveis para unidades ambulatoriais para trabalhar além do volume 
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com morbidade, e utilizando um mecanismo já bastante utilizado fora do Brasil, que é 

classificar por grupo de diagnóstico relacionado. 

Essa é uma expectativa que esperamos tornar possível. Toda a colaboração que 

essa CPI puder trazer, por exemplo, aprimorará de muito a avaliação dos contratos de 

gestão, por trazer uma forma de avaliação que permitirá uma análise, considerando a 

morbidade. Instrumento esse que temos condição de ter, mas ainda não está 

implementado. É um projeto que já está em andamento na secretaria, mas creio que ele 

nos trará um avanço importantíssimo na avaliação dos contratos. Já tivemos, dentro 

desses 20 anos, instituições que deixaram de compor OSS que têm contratos conosco.  

Eventuais condições de dificuldade já foram vividas, implantação das unidades 

eventualmente não transcorreram com a expectativa que tínhamos. Temos sido 

constantemente cobrados da existência de absenteísmo em consultas e exames, assim 

como a existência de filas. Essa é uma ação conjunta, não é restrita aos contratos, mas 

verificada nos contratos de gestão nas unidades diretas e privadas. É algo que 

precisamos aproveitar, porque nosso recurso é importantíssimo, e queremos que ele seja 

aproveitado. Nós temos várias iniciativas, e estou colocando aqui uma questão 

recorrente. É uma preocupação de que tenhamos o máximo aproveitamento possível. No 

entanto, dentro do contrato ou da criação de instrumentos de controle de melhoria desse 

processo, temos avançado com a contribuição de todas os questionamentos, além dos 

movimentos feitos internamente, e orientados pelo gestor da pasta. 

Não diria ao senhor que existem atividades perfeitas, e sim que temos hospitais 

funcionando, alguns com 20 anos já, regulares, abertos e com grande importância na 

rede em que estão inseridos, como outros também, unidades AME e Lucy Montoro. Se 

o senhor entende como pertinente, posso fazer um resumo dos últimos cinco anos, de 

todos os eventuais descontos realizados. Entendo que podemos ter melhorias, e essa 

última que citei para o senhor é algo que será de muita significação para o 

acompanhamento dos contratos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Pela ordem 

temos o deputado Neder inscrito, depois Wellington e Davi Zaia.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Primeiramente quero cumprimentar a 

Dra. Eliana, e também a equipe da Secretaria de Estado da Saúde. A Dra. Eliana é uma 

técnica competente, inserida num ambiente político. A Secretaria de Estado da Saúde 
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não é puramente um órgão técnico; se assim o fosse, poderíamos ter eventualmente a 

permanência do secretário David Uip, que foi substituído pelo ex-reitor da USP, Dr. 

Marcos Antônio Zago, e também boa parte da equipe substituída. Um dos cargos 

substituídos é do secretário adjunto, que entra Antonio Rugolo Junior, diretor presidente 

da Famesp.  

E se olharmos aqui no documento trazido pelo Tribunal de Contas do Estado, 

vamos ver que a Famesp está bem situada na distribuição de recursos nos últimos cinco 

anos. Vejam, portanto, que estamos falando do diretor presidente de uma OSS, que vai 

assumir o segundo cargo mais importante da secretaria, o de secretário adjunto, e ficou 

com 12% do total de verba pública estadual repassada às OSS nos últimos cinco anos. A 

SPDM ficou com 23%, o Seconci, que cuida da central de regulação com 20%, e essa 

Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, de onde provem o novo 

secretário adjunto da secretaria, com 12%. Essa é uma primeira questão importante, 

trazida aqui inclusive pelo deputado Barros Munhoz, o porquê da concentração em 

algumas poucas OSS, quando se sabe que boa parte do serviço não exige uma expertise 

tão grande, que impeça outra OSS de desempenhar aquele papel. 

Segundo, na discussão que fizemos ontem com o presidente do Tribunal de 

Contas do Estado, chamamos a atenção para o fato de que cargos de direção das 

secretarias de Saúde, que deveriam ser ocupados pelos gestores do SUS, estão sendo 

ocupados progressivamente por representantes das organizações sociais. É estranho 

como a secretaria pode fazer o acompanhamento, controle e fiscalização se os cargos 

são ocupados por pessoas não oriundas da rede, como é o caso da Dra. Eliana, mas por 

pessoas da própria organização social que deveria ser fiscalizada. Portanto, as OSS 

estão se autofiscalizando.  

No município de São Paulo, recentemente cinco membros da direção da Secretaria 

Municipal de Saúde tiveram que sair dos seus cargos, na medida em que houve um 

questionamento por parte do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Município, 

inclusive com envolvimento de alguns deles em ilícitos, que obrigaram o prefeito Bruno 

Covas a demiti-los. E o secretário municipal de Saúde foi obrigado a retirá-los do corpo 

dirigente da secretaria. Eu acho que esse material trazido ontem pelo presidente do 

Tribunal de Contas do Estado, muito importante, e até fiz questão de entregar uma cópia 

já impressa para a Dra. Eliana, e penso inclusive que todo o material que nós vamos 

receber do Tribunal de Contas do Estado também deveríamos encaminhar a ela, para 
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que conheça o tipo de questionamento que vem do Tribunal de Contas, um órgão 

auxiliar da Assembleia Legislativa, na fiscalização do Poder Executivo. 

Então aqui na oitiva de ontem, o presidente do Tribunal de Contas nos informou 

que 48 entidades privadas foram qualificadas como organizações sociais. Entretanto, eu 

perguntei e não obtive resposta dessas 48, quantas efetivamente mantêm contratos de 

gestão com a Secretaria de Estado da Saúde. Porque uma entidade pode ser qualificada 

como OSS, mas não necessariamente vir a firmar um contrato de gestão. A Dra. Eliana 

informou quantos são os equipamentos que estão sob gestão de OSS, por diferentes 

tipos, mas é importante sabermos qual é a lista das 48 entidades qualificadas como OSS, 

e dessas, quais são aquelas que efetivamente mantêm contrato de gestão. 

Tem um aspecto que acho importante ressaltar. O Art. 52 A da constituição do 

Estado obrigada os dirigentes a virem à Assembleia prestar contas quadrimestralmente, 

como é o caso da vinda do secretário municipal de Saúde na Comissão de Saúde. 

Entretanto, a comissão de avaliação dos contratos de gestão trabalha com dados que são 

analisados trimestralmente. Ainda que os dados sejam mensais, a análise que se faz é 

trimestral. Então não há uma compatibilidade entre os dados que nós deputados temos 

acesso - o deputado Gil Lancaster e eu, participando dessa comissão de avaliação dos 

contratos - e aqueles que são trazidos pelo secretário quando da prestação de contas 

quadrimestralmente. Não há uma sintonia temporal. Por isso acho que deveríamos 

analisar, inclusive como uma das sugestões aqui, que talvez os secretários devam 

comparecer trimestralmente, e não quadrimestralmente. 

Isso qualifica o parlamento estadual e dá condição a todas as comissões 

permanentes de fazer uma análise mais detida e cuidadosa sobre o desenvolvimento do 

trabalho de cada uma das secretarias. E permite que os dados que estão sendo analisados 

na comissão de avaliação das OSS, também apareçam na prestação de contas do 

secretário. O que nós observamos é que embora as OSS estejam ganhando uma 

importância crescente na execução orçamentárias da secretaria, os dados aparecem 

muito timidamente na apresentação trazida aqui pelo secretário de Estado da Saúde. Isso 

aconteceu várias vezes, dialogamos com o secretário David Uip, da mesma forma que 

acontecerá com o secretário Zago, porque não é um problema deles quererem ou não 

trazer dados, mas uma base de dados que poderíamos trabalhar de outra maneira. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Me permite um aparte, deputado? Tem uma 

curiosidade muito grande. Eu enquanto prefeito, cheguei à conclusão de que coleta de 
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lixo, por exemplo, era melhor quando feita mediante a iniciativa privada, do que pela 

própria prefeitura. Mas cheguei à conclusão de que era inviável economicamente. É 

lógico que você pode fazer melhor, porque gasta três vezes mais - ao menos que você 

seja muito incompetente. Então uma pergunta que eu gostaria de ter resolvido é isso, 

procede essa informação de que os serviços prestados pelas OSS são muito mais caros 

para o Estado, do que o serviço prestado diretamente pelo Estado?  

O que me choca é isso. Eu sou integralmente favorável ao serviço público, não 

escondo de ninguém. Fui prefeito municipal, comandei servidor público municipal; fui 

secretário de Estado e comandei servidor público estadual; fui presidente da Assembleia 

e comandei servidor público estadual do Legislativo; fui ministro da Agricultura, 

Abastecimento e Reforma Agrária e comandei servidor público federal. Acho que 

servidor público é tão ou melhor que qualquer trabalhador privado. Aliás, para serem 

bons, os servidores precisam ser sempre valorizados. O que move o ser humano é a 

motivação. Então eu faço essa colocação, é uma dúvida que ouço todo dia e toda hora, 

que fica muito mais caro, que o orçamento da Saúde cresce. Essa é uma primeira dúvida 

que eu colocaria. Agradeço a sua consideração. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pertinente, a meu ver, a observação feita 

pelo deputado Barros Munhoz. Quando o então prefeito Paulo Maluf implantou o PAS - 

Plano de Atendimento da Saúde do Município de São Paulo, vários técnicos da área da 

saúde pública disseram que esse projeto era caro e inviável. E que se ele tentasse levar 

isso como proposta para outros municípios de pequeno e médio porte, não conseguiriam 

arcar com uma proposta similar com a formação de falsas cooperativas de médicos e 

outros profissionais. E o tempo mostrou isso, que a proposta era inviável, até mesmo 

pensando na realidade orçamentária do município de São Paulo, porque a conta não 

fechava.  

Qual é a preocupação que nós temos? É que se observarmos uma série histórica de 

gastos com as organizações sociais, e o próprio Tribunal de Contas trouxe aqui um 

estudo feito por ele, analisando equipamentos de porte semelhante sobre administração 

das OSS, que é administração privada com a pública, seja direta ou indireta, e observou 

que há um gasto expressivo, e precisamos analisar numa série histórica como ele vai se 

comportar. Temos que ter responsabilidade em relação a isso. Vamos ver a questão da 

CROSS - Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, por exemplo, quem 

assume é uma OSS, o Seconci. É uma área estratégica. Infelizmente o deputado Cezinha 
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de Madureira ficou responsável pelos hospitais e também pela CROSS, mas não está 

aqui nesse momento. 

Entretanto, qual é a lógica do poder público em delegar a uma OSS, a 

responsabilidade pela central de regulação? Será que essa não é uma função estratégica 

dentro daquela lógica, que presidiu inclusive a reforma administrativa, à época do 

ministro Bresser Pereira? Hoje ele faz toda uma reavaliação das medidas que tomou a 

partir de 1986. Na medida em que decisões foram tomadas e depois não se mostraram 

adequadas, quando você entrega para entidades parceiras a responsabilidade por 

algumas ações estratégicas, do ponto de vista do sistema. 

O presidente do Tribunal de Contas do Estado afirmou categoricamente aqui - e 

não quero colocar palavras na boca dele, então peço à V. Exa. que as notas taquigráficas 

da reunião de ontem sejam encaminhadas na íntegra para a Dra. Eliana - que “foi muito 

difícil convencer a Secretaria de Estado da Saúde a ter um mecanismo próprio de 

acompanhamento e controle de gestão das OSS”, e que ele precisou fazer várias 

reuniões, se não me engano cinco reuniões.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Deputado, pela 

oportunidade. Preciso sair por cinco minutos, e o vice-presidente vai assumir.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência o Sr. Wellington Moura. 

 

* * * 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pois não. Então houve várias reuniões 

para convencer a secretaria de que ela precisava ter uma instância própria, que hoje é 

coordenada pela senhora, Dra. Eliana, para que a própria secretaria não delegasse a 

terceiros o controle desses contratos. E mesmo assim, o Tribunal de Contas do Estado 

entende que o controle exercido pelo poder público é limitado, e ele próprio se ressente, 

como presidente de um órgão de contas, que só tem acesso às informações e só vai 

analisá-las um ano depois, diante de uma situação que já está configurada. Portanto, ele 

tem pouca possibilidade de interferir, a não ser em contratos futuros, mas não em 

relação a algo que já aconteceu. 
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A Dra. Eliana fala aqui que há uma nova sistemática sendo pensada, sobretudo 

pensando a questão do uso de dados de morbidade. Eu fico me perguntando, se está 

indo tudo tão bem, por que haveria necessidade de mudar a sistemática? Recentemente 

foi editada uma portaria que delega às Delegacias Regionais de Saúde atribuições que 

hoje são centralizadas no gabinete do secretário. Eu pergunto se estou com uma 

informação incorreta. Se de fato está havendo uma delegação de competências para as 

DRS que passarão a fazer o acompanhamento dos contratos em âmbito dos seus 

territórios, como se dará a relação do órgão central da secretaria com cada uma das 

Delegacias Regionais de Saúde? E o que levou a secretaria a fazer esse movimento, 

caso de fato ele exista? 

Não querendo me alongar, gostaria de chamar a atenção, e entreguei uma cópia 

para a Dra. Eliana, para os slides de número 25 a 32 da apresentação trazida ontem pelo 

presidente do Tribunal de Contas do Estado. São seis páginas de problemas que o 

tribunal detectou. Se a senhora olhar no rodapé do documento que lhe entreguei, verá o 

número dos slides. Os de número 25 a 32 são problemas detectados pelo Tribunal de 

Contas, e são importantes. Vão desde a questão da taxa de administração proibida, 

travestida de apoio técnico administrativo, até mesmo à questão da remuneração 

proibida de dirigentes das OSS que vem sendo praticada.  

Então acho que a Secretaria de Estado da Saúde, em particular a Dra. Eliana, para 

cada um desses itens trazidos aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, deveria nos 

informar o que é que efetivamente foi encontrado pela Secretaria de Estado da Saúde. 

Exemplo, quarteirização de atividade fim, déficit patrimonial, propaganda e promoção 

institucional da organização social com uso de verbas públicas, contratação de empresas 

pertencentes a parentes, e por aí vai. Ora, se o Tribunal de Contas do Estado identificou 

seis páginas de problemas aqui nominados, o que nós esperamos da contribuição da 

Secretaria de Estado da Saúde e dessa coordenadoria é que nos informe, para cada um 

desses itens, o que efetivamente vou identificado para cada uma das OSS, e quanto a 

secretaria conseguiu de ressarcimento dos cofres públicos em relação a gastos feitos 

indevidamente. 

Eu acho que é isso que se espera do parlamento estadual. Para que possamos fazer 

sugestões até mesmo no sentido de aprimorar uma opção feita pelos governos mais 

recentes, que tenhamos uma avaliação precisa se os órgãos de controle interno da 

secretaria estão agindo de maneira à altura do que mostrou aqui o Tribunal de Contas do 

Estado, um órgão de controle externo vem fazendo, seja no acompanhamento dos 
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gastos, no respeito à legislação aprovada pela Assembleia e até mesmo os termos dos 

contratos de gestão. Eles preveem a obrigatoriedade da publicação dos regulamentos de 

compra e também de contratação de pessoal. Não é mais aceitável que continuemos 

tendo contratação de pessoal por QI - quem indicou. 

O próprio acordão do Supremo Tribunal Federal deixou muito claro que mesmo 

que haja a legalidade dos contratos com as OSS, eles têm que respeitar os princípios da 

moralidade, da transparência, da impessoalidade, de mecanismos objetivos de 

contratação de pessoal. Entretanto, há várias denúncias de contratos feitos por relações 

de compadrio, de amizade. O que coloca em risco a própria maneira como se pensa a 

aplicação dos princípios do Sistema Único de Saúde. Por fim, gostaria de perguntar à 

senhora se tem conhecimento de quem é o Sr. Márcio Cidade Gomes. Qual foi o papel 

que ele cumpriu na Secretaria de Estado da Saúde? Lembrando que agora ele é o chefe 

de gabinete do Iamspe, desde a última a semana.  

São essas questões, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Com a palavra, a 

doutora. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Do que o senhor questionou das 48 instituições 

qualificadas como Organizações Sociais de Saúde, tem contrato atualmente 29 OSS. 

Apenas para corroborar, a periodicidade trimestral dos nossos relatórios é prevista na 

Lei 846. E considero um importante valor que as reuniões sejam trimestrais, porque são 

mais próximos e permitem que nos encontremos e discutamos com as áreas da 

secretaria, questões pertinentes aos contratos. Em que pese eu tenha me alongado e 

poderia me alongar mais nos diversos processos feitos pela coordenadoria, essa 

condição não significa que não encontremos questões que precisam ser solucionadas. O 

que nós buscamos é justamente identificá-las, e buscar, quando entendido algum 

processo não pertinente, corrigir. Enfim, dar as consequências que têm a ver com o 

processo em si. 

Em relação à Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, apenas à 

título de esclarecer, já foi objeto de questionamentos e execução de auditoria. É 

importante deixar claro que o grupo de regulação, a área da secretaria responsável pelos 

protocolos e discussão dos procedimentos, pelas árvores de referência e contra-

referência, pela definição da rede de urgência e emergência, está na Coordenadoria de 
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Regiões de Saúde. A execução desse contrato é a operação realizada por profissionais 

contratados para executar aquilo que a secretaria definiu no seu processo de regulação 

de serviços que está localizado, e é atribuição da Coordenadoria de Regiões de Saúde. E 

se mantém nessa condição. 

Apenas para informar, é parte das obrigações avaliadas no conjunto de 

documentos a publicação do regulamento de contratação e contas das organizações 

sociais.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O papel da Seconci, por favor. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - É uma Organização Social da Saúde que executa 

no âmbito da regulação de ofertas de serviços de saúde, a operação, a contratação de 

profissionais para operar a regulação de urgência e emergência, considerada a rede de 

urgência e emergência - assim como os agendamentos ambulatoriais. Esse é um sistema 

desenvolvido e trabalhado por profissionais da área de informática desse contrato de 

gestão. Ali os registros, acessos, a memória de todos os registros, as gravações de todas 

as solicitações, os registros informatizados feitos quando é solicitada a regulação, o 

mapa de leitos, as autorizações de RH, essas necessariamente feitas por médicos 

habilitados, servidores públicos que têm essa função, estão no conjunto de ações 

exercidas pela OSS, que nesse momento é o Seconci.  

Como todo contrato de gestão, a cada cinco anos esse contrato, seis meses antes 

de seu término de vigência, é solicitado pelo titular da pasta a nova convocação pública, 

uma vez que essa é a orientação do Tribunal de Contas. E é submetido novamente às 

instituições para que participem, no caso de interesse. Nesse momento o gerenciamento 

é do Seconci.  

Conheço o Dr. Márcio Cidade Gomes, foi um dos coordenadores, creio que o 

primeiro da Coordenadoria de Gestão de Contratos de Serviços de Saúde, na sua 

primeira nomenclatura que agora não me recordo. Mas esse conjunto de cinco letras é 

mais recente do que o Dr. Márcio Cidade. Não me recordo do nome que a 

coordenadoria tinha naquele momento. Já foi sucedido por muitos outros servidores na 

função de coordenador da Coordenadoria de Gestão de Contratos. Quanto à proposição 

do senhor para que comentemos os apontamentos registrados aqui, oportunamente 

faremos, visto que recebi o documento e informaremos o senhor.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Eu fiz uma solicitação bastante objetiva, 

que pode ser aprovada ou não. Mas é referente ao documento trazido pelo Tribunal de 

Contas do Estado, e os que chegarão. Eu propus que todos os documentos sejam 

entregues à Dra. Eliana assim que sejam recebidos na Comissão. E da mesma maneira 

que foi colocado pelo deputado Barros Munhoz, para cada item destacado nas páginas 

26 a 32 do documento, que a coordenadora dos contratos traga informações a esta CPI, 

sobre o que foi efetivamente identificado por parte da Secretaria de Estado da Saúde.  

Lembrando que ontem fiz uma sugestão sobre um assunto que era polêmico entre 

nós na Comissão. Nós pedimos algumas informações e a senhora disse que como as 

OSS são entidades privadas, o poder público não poderia cobrar delas informações, uma 

vez que seria extrapolar competências do poder público. E aí o presidente do Tribunal 

de Contas informou que foi publicado em Diário Oficial - não tenho aqui o número, mas 

talvez o pessoal do tribunal tenha, sobre a obrigatoriedade das organizações sociais 

publicarem em seu Portal da Transparência. “Comunicado SDG 016/2018, Tribunal de 

Contas do Estado comunica aos órgãos públicos estaduais e municipais que adotem 

providências no sentido de que as entidades do terceiro setor, destinatárias de recursos 

públicos, cumpram com os dispositivos legais relativos à transparência de seus atos”. E 

aí segue dizendo exatamente o quê.  

Mas na discussão que fizemos ontem com o Tribunal de Contas, o presidente 

entendeu que a Secretaria de Estado da Saúde e as secretarias municipais também têm 

obrigatoriedade de tornar público esses dados. E ele vai editar um novo comunicado, 

obrigando não apenas as entidades privadas, qualificadas como OSS, mas também os 

órgãos públicos, que passarão a ter obrigatoriedade de oferecer essas informações nos 

respectivos Portais da Transparência.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Deputado Carlos 

Neder, acredito que será oficializado através do secretariado desta CPI, para que possa 

chegar até a Dra. Eliana todas as informações, para que possa trazer as respostas em 
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relação a todas as questões do Tribunal de Contas que foram julgadas irregulares, e não 

foram respondidas.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado Barros Munhoz. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Apenas para deixar bem claro que o meu 

intuito é ajudar a melhorar a fiscalização, na medida em que ela possa ser melhorada. 

Então eu faria uma pergunta bem objetiva, quantos contratos de gestão haviam há dez 

anos, ou cinco anos, e quantos existem hoje? E quanto servidores tinha essa 

coordenadoria no mesmo período, há dez, cinco anos? Tenho a impressão que deve ter 

havido uma grande disparidade; cresceu muito mais o número de entidades, do que o 

número de servidores.  

E é lógico que não pode ser exatamente o mesmo número, mas é uma impressão. 

Eu gostaria de ser tranquilizado, “está bem-dotado de servidores, de condições para 

executar seu trabalho”. Não sei se a senhora já tem essa informação, se pode dar agora 

ou encaminhar posteriormente. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - O número talvez eu tenha aqui, só preciso 

colocar. Em 2007 contávamos provavelmente com... O senhor me desculpe, porque é 

um gráfico, e não fica exatamente cômodo para quem é míope como eu olhar. Mas 

suponho que tivéssemos há dez anos, em 2007, 40 contratos de gestão vigentes. Hoje 

temos 121. Na verdade, aqui estrou tratando do conjunto da coordenadoria, porque 

existem alguns convênios e essa separação. Aqui eu tenho um conjunto. A 

Coordenadoria de Gestão que entendo, naquele momento e neste, sem prejuízo do que 

ela possa ter mais elementos para trabalhar. Porque essa é uma condição, que como o 

senhor disse, jamais estará finita.  

Ela tinha a sua atribuição e executava suas ações nesse momento, de acordo com o 

que estava previsto para ela, como hoje temos um grupo de pessoas que executa um 

grupo de profissionais nesse trabalho. O que nos permite ter a dimensão hoje, é que 

temos a automatização, uma vez que temos processos de trabalho que estão definidos 

em ferramentas que nos permitem fazê-lo com maior facilidade hoje, porque a 



28 
 

experiência e nossos instrumentos se aprimoraram. Contamos com outras áreas da 

secretaria, porque existem dados que são a partir do processo de avaliação. Então 

novamente, se pudermos contar com profissionais adicionais em uma ou outra área, e 

eventualmente ampliar setores que queiramos, esse é um processo dinâmico da 

secretaria e da coordenadoria. 

Mas temos condições de executar a nossa atividade hoje, e concluí-la de forma a 

permitir que as análises sejam feitas. Se é ótimo? Diríamos que temos o bom, como 

tivemos naquela oportunidade. Não participei de todo o período da Coordenadoria de 

Gestão, mas tenho os dados, uma vez que todo o processo de dados dessa coordenadoria 

está à disposição. O senhor perguntou da coordenadoria, e gostaria apenas de 

acrescentar diante daquilo que falei como melhoria, porque existem várias, que em 

relação a acompanhamento de salários de empregados, não tínhamos essa previsão 

contratual, e passamos a tê-la a partir de 2017 com o decreto do governador, incluído no 

contrato de gestão. E já constante dessa prestação de contas que tratará de 2017. 

Até este momento o que dispomos é da pesquisa salarial feita com dez unidades 

de porte similar, e a variação da inserção de cada grupo ou contrato de gestão 

comparados a esses índices, visto que era essa a previsão legal e contratual que nós 

tínhamos para trabalhar. Hoje temos outra. O decreto prevê não apenas a limitação 

salarial a determinado nível de salário do governador, como também as exceções 

compatíveis conforme a lei. A publicização de nomes e valores nos sítios eletrônicos 

das OSS também passaram a ter previsão a partir de 2017. Apenas para lembrar, existe 

um conjunto de dados, é um processo que deverá ser acrescido de outros informes 

contidos no Portal da Transparência, porque facilita para todos o acesso. Há um portal 

de acesso da Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira da Secretaria Estadual 

da Saúde.  

E de novo insisto, os contratos de gestão e as unidades estaduais sob esses 

contratos são tratadas como tal. Ali existe uma previsão além dos repasses feitos de 

todas as unidades, tanto gestão direta, como contratos de gestão. E estão disponíveis 

todos os contratos com pessoas jurídicas, que o contrato de gestão admite, visto que o 

objeto do contrato é a gestão e operacionalização das ações e serviços de saúde daquela 

unidade. Então ele deve dispor de condições para executar, desde que regulares do 

ponto de vista formal e legal. Esses contratos também estão disponíveis no site da 

Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira, da secretaria. 
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Pela ordem, 

deputado. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Desculpe, faltou tratar da questão do TRG.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - É exatamente sobre o que eu iria 

perguntar. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Os dados de morbidade com que trabalhamos 

hoje são os dados do sistema que temos no Ministério da Saúde, mesmos dados 

utilizados para avaliação de todas as unidades de saúde.  

A utilização de mais uma ferramenta não é sinal de que não tenhamos as 

informações, mas que progredimos na avaliação com instrumentos mais adequados para 

um conjunto de expectativas que temos de avaliar outros elementos dentro de um 

contrato de hospital e ambulatório. Ele é uma revolução no processo de avaliação, e nos 

permitirá ligar o processo de definição de despesas e orçamentação à natureza da 

atividade que prestamos, características da assistência, que podem significar uma 

necessidade maior do que outras, e que é um instrumento já consagrado em outros 

países. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - Agradeço, me sinto esclarecido.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, apenas uma última questão. 

Eu havia abordado o problema da delegação de competências para as Delegacias 

Regionais de Saúde. Estou me referindo à Resolução SS 32, publicada agora no dia 18 

de abril no Diário Oficial. Eu gostaria de perguntar à Dra. Eliana se a sua coordenadoria 

participou da elaboração dessa resolução, e o que levou à publicação dela.  

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Dr. Neder, não conheço essa publicação, então 

não vou me manifestar acerca dela.  
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O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas para colaborar, e aí peço ao 

presidente que cópia da mesma seja entregue a todos os deputados para a próxima 

reunião. “Resolução SS 32, de 17 abril, dispõe sobre normas a serem seguidas nos 

processos de prestação de contas de recursos financeiros repassados por força de 

convênio firmado com entidades públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos, ou ainda 

consórcios e municípios para custeio, investimentos ou qualquer outro objeto que vise a 

expansão ou aperfeiçoamento das atividades de assistência à saúde no âmbito do SUS”. 

Tem vários considerandos, e faz referência inclusive à questão da Coordenadoria de 

Gestão Orçamentária e Financeira, coordenada pela Dra. Eliana. 

Não? Então pergunto, essa Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira é 

aquela que a senhora se referiu em relação ao controle que se faz dos convênios? Porque 

a sua coordenadoria também cuida de convênios, não é isso? Queria entender por que da 

edição dessa portaria, e se houve participação de vocês na produção da mesma.  

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Eu exerço a função de coordenadora da 

Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde. Alguns convênios com 

características similares aos contratos de gestão, que guardam a mesma forma de 

acompanhamento, são acompanhados pela Coordenadoria de Gestão. Os demais 

convênios, e quando o senhor leu o objeto, creio que se refira ao conjunto de convênios 

que têm outras características e são objetos de atuação da Coordenadoria de Regiões de 

Saúde, a qual estão subordinados os Departamentos Regionais de Saúde e a 

Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira, que atuam nesse outro grupo de 

convênios sobre o qual não posso me manifestar, porque não tenho... 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSB - É onde trabalha o Dr. Eloísio?  

 

A SRA. ELIANA RADESCA - É outro conjunto de convênios celebrados pela 

secretaria.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Muito bem, está esclarecido. Portanto, 

não haveria razão para participação dessa coordenadoria na elaboração da resolução.  

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Só tenho 

uma pergunta a fazer. A senhora falou a respeito de uma ferramenta web para controle 
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de avaliação mensal de produção e qualidade. Quem faz os lançamentos dessas 

informações no sistema? E existe algum tipo de auditoria, gerenciamento e controle da 

qualidade dessas informações? Pelo que a senhora me passou, tem 53 pessoas ligadas ao 

seu órgão que fiscalizam essas 121 ou 122 unidades, os 38 hospitais. Gostaria de pedir a 

esta CPI os nomes dos supervisores, funcionários, nomes das funções, departamentos de 

administração e controle que aferem e validam essas informações. 

E como é feita a fiscalização dessas informações? Quais os mecanismos e 

ferramentas utilizados para o controle de qualidade dos dados da transparência? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Os dados são colocados pelos gestores dos 

contratos, visto que tratam das questões apontadas e ocorridas dentro da unidade. 

Ocorre que esses dados são pareados com outros sistemas. Por exemplo, os dados 

relativos às atividades assistenciais são comparados, e a análise é feita com base nos 

dados que são apresentados para o faturamento do Ministério da Saúde. Dados esses 

que pressupõem autorização e avaliação dos gestores de faturamento, tanto esses se 

prestam aos contratos das unidades com contrato de gestão, quanto gestão direta, e todas 

as unidades de saúde. 

É com esses dados do Ministério da Saúde que se trabalha todos os dados que 

temos hoje disponíveis para análise epidemiológica. Se trabalhamos número de queixas, 

e ele registra um número de queixas realizadas e o número de resolvidas, de outro lado 

existe um sistema da ouvidoria, que tem um registro específico por queixas, e realizado 

por outro setor da secretaria. Os dados são cruzados entre as informações colocadas ali e 

outras áreas pertinentes da secretaria. Se eu vou tratar de informações relativas a 

infecção hospitalar, o que nós utilizamos do dado colocado lá é o dado levado para a 

área da Coordenadoria de Controle de Doenças, que avalia todos os indicadores de 

infecção hospitalar existentes nas unidades de saúde. Ela abrange não só as públicas, 

como as privadas.  

São dados pareados com outros sistemas, além da coerência interna desses dados. 

Eles são dados colocados por um determinado indivíduo com senha, portanto tem um 

responsável, e são avaliados dentro desses critérios. Eles têm outros sistemas que 

lastreiam a informação colocada lá. 
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O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Só mais uma 

pergunta. Esses mecanismos de controle também aferem o fornecimento de insumos, 

controles de estoque de medicamento e afins de serviços de saúde? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Aqui no meu extenso e cansativo conjunto, esse 

processo... O modo de acompanhamento dos contratos de gestão prevê um conjunto de 

indicadores que olham áreas. Em relação a aquisição de materiais e medicamentos, sem 

prejuízo de qualquer informação solicitada que seja dada pelas unidades gestoras, o que 

ocorre, existem aferições periódicas dos preços praticados em relação a ABEC. Essas 

informações nos permitem acompanhar a evolução daquilo que é praticado. Os itens de 

aquisição permanentes são objetos de avaliação a cada item, visto que devem compor o 

patrimônio - são avaliados individualmente.  

No conjunto das informações de despesas nós vamos ter o conjunto de dados 

relativos ao gasto de despesas com empregados, com contratos e pessoas jurídicas, com 

aquisição de materiais e medicamentos, e gerais. Isso constitui uma regra no sentido de 

que existe uma série histórica, e uma expectativa pela natureza da atividade realizada 

por determinadas unidades de consumo, visto a necessidade maior ou menor do 

consumo de medicamentos quimioterápicos, por exemplo, ou de ordem de prótese, a 

depender do tipo de procedimento cirúrgico. Nós trabalhamos com indicadores para 

permitir um olhar gerencial sobre esses valores.  

Nas visitas que realizamos, parte do processo de acompanhamento, podem se ater 

a quaisquer dados. Ela pode buscar dados ou focar, por exemplo, na gestão de 

armazenamento, tempo e em que período é utilizado. Assim como pode ser uma 

avaliação pontual sobre registro em prontuário ou procedimentos relativos a 

estratificação de risco na atividade assistencial. Então estabelece uma rotina de 

acompanhamento com esses dados gerenciais. 

 

O SR. PRESIDENTE - WELLINGTON MOURA - PRB - Perfeito. Deputado 

Carlos Neder, tem mais alguma informação? O presidente está chegando. Gostaria de 

comunicar que vou encaminhar um requerimento ao nosso presidente. Todos os fiscais 

de contrato em vigor das respectivas unidades, para que todos desta Comissão possam 

saber. Passo para o presidente.  

 

* * * 
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- Assume a Presidência o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Agradeço ao nobre 

deputado Wellington Moura, vice-presidente desta Comissão. Já que todos fizeram seus 

questionamentos... 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem.  

 

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

Carlos Neder. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Primeiro que todos os documentos que 

vierem a ser encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado, que também sejam 

entregues à Dra. Eliana, para que tenha conhecimento dos estudos feitos no âmbito do 

Tribunal de Contas do Estado. Em segundo lugar, os slides das páginas 25 a 32 trazem 

uma série de problemas identificados pelo Tribunal de Contas do Estado, e peço que a 

Dra. Eliana possa, item a item, informar o que foi efetivamente apurado pelo órgão de 

controle interno que ela coordena na Secretaria de Estado da Saúde, para sabermos do 

que resultou a partir da identificação desses problemas por parte da própria secretaria. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, excelência. Vamos 

encaminhar por escrito à doutora. Tenho alguns questionamentos, eram várias 

perguntas, na verdade 12, um bate-bola rápido só para informação. Mas quatro a 

senhora já respondeu. A Secretaria da Saúde tem na equipe que fiscaliza a execução dos 

contratos de gestão, auditores de contas hospitalares? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Não, nós contamos na coordenadoria com um 

conjunto de profissionais que avaliam relatórios gerenciais. Nós não trabalhamos com a 

lógica de contas hospitalares. Nós trabalhamos numa lógica de orçamentação global, e 

no acompanhamento de despesas pelo grupo de despesas. Não trabalhamos numa lógica 

de auditoria de contas hospitalares.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. Na fiscalização da 

execução dos contratos e análise de prestação de contas para efeito de pagamento ou 

glosas, é considerada sazonalidades dos serviços, tais como falta e cumprimento de 

jornada pelos profissionais que atuam no equipamento em determinado mês? O 

atendimento é efetivo das metas pactuadas ou os pagamentos são sempre lineares com 

valor mensal cheio? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - O processo é feito como o registro do contrato de 

gestão informa. Eles são uma unidade em funcionamento regular já plenamente ativada, 

digamos, portanto, não são valores proporcionais a uma ativação. É feito um orçamento 

anual, e o pagamento é feito no quinto dia útil. No final do trimestre é feita uma 

avaliação. Digamos que essa unidade - isso é regra - tudo transcorrido adequadamente e 

os indicadores cumpridos. Ótimo, passamos para o trimestre seguinte na mesma lógica. 

São aferidos e discutidos os dados de produção na reunião trimestral e mensalmente, 

porque a coordenadoria, se algum dado mensal chama a atenção, entrará em contato 

com a unidade e vai buscar entender o que está acontecendo. 

De qualquer forma, se couber desconto por descumprimento no trimestre, no 

primeiro por exemplo, de algum indicador, esse descumprimento será quantificado na 

forma prevista no contrato de gestão, e será objeto de um termo de ratificação do meio 

subsequente, quando aquele valor é suprimido daquilo que será repassado no quarto 

mês.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu não conheço o contrato, 

vamos passar a conhecer agora, mas por exemplo, o contrato é de mil horas de um 

médico de especialidade tal. E se não presta o serviço de mil horas, é só pela avaliação? 

Está bem avaliado, está tudo bem, nem que não tenha prestado as mil horas. Porque já 

temos denúncias aqui desse tipo de problema em OSS. Fica só na avaliação de ter 

prestado um bom serviço? Não precisa cumprir as mil horas, por exemplo? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado, eu não sei de quais denúncias o 

senhor se refere, mas claro que se houver, deverão ser apuradas. E se houver alguma 

irregularidade, será apontada. Mas o contrato de gestão não é de horas médicas ou de 

outro profissional, ou um contrato para tal ou qual volume. É a operacionalização de 
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todo aquele serviço. Da segurança à manutenção, todo o conjunto de necessidades está 

ali naquele conjunto de recursos. Essas unidades têm sistemas de controle - a maior 

parte delas de ponto digital -, assim como controle quando isso se dá por meio de 

contratos com pessoas jurídicas. Mas são controles que a instituição executa. 

Mas eu não avalio esse processo, eu avalio o conjunto de processos que ela fez. 

Então posso ter um médico que não cumpriu o horário e será objeto de sanções por parte 

do gestor que está lá, mas tenho todo o conjunto assistencial executado por aquela 

unidade naquele período. O que estou tratando ali é do orçamento que aquela unidade 

precisa para a gestão do mesmo. É uma unidade pública que precisa ficar aberta. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Entendi. O presidente do 

Tribunal de Contas nos colocou ontem também que um terço dos funcionários que 

deveriam trabalhar nas OSS não trabalham. Foi o que ele colocou para nós. Isso é uma 

análise dele, e a senhora vai receber. A nossa preocupação é que se não precisa de um 

terço para trabalhar, reduz o contrato para isso. Vamos economizar 20% do contrato 

global, e em cinco anos que ela apresentou, são 28 bilhões. Economiza um ano em 

cinco. Essa é a nossa preocupação, e por isso estamos colocando para a senhora, porque 

acho que temos que verificar isso. Mas eu entendi a forma de contratação que a senhora 

colocou, a fiscalização. 

Agora tem outra pergunta. A fiscalização tem feito algum trabalho, tem interesse 

em fiscalizar para evitar quarteirização das atividades fins da entidade gerenciada para 

as empresas? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado, essa questão que o senhor colocou, 

apresentada pelo Tribunal de Contas, nós temos uma relação bastante próxima deles, no 

sentido de que qualquer movimento que fazemos, qualquer contrato ou termo de 

ratificação são apresentados e avaliados. E o tribunal nos encaminha suas observações 

solicitando que nos manifestemos acerca delas. Temos uma relação bastante constante e 

muito importante para a Coordenadoria de Gestão, como também para a secretaria. Eu 

desconheço essa informação de que tenhamos uma unidade da qual um terço de seus 

profissionais não executem suas atividades. No entanto, acredito eu que isso esteja 

apontado, e poderíamos entender qual o foco dessa observação.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós vamos ajudar, vamos 

fazer visitas in loco para ajudá-la também. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Quanto à questão da atividade fim... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O deputado Neder está 

pedindo pela ordem. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas lembrando que sugeri que as 

notas taquigráficas da reunião de ontem sejam entregues para a Dra. Eliana. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Para ela tomar 

conhecimento. Mas doutora, uma pergunta para a senhora. O Tribunal de Contas já vem 

realizando, parece que em três oportunidades, o que compensa mais. É um estudo 

comparativo para avaliar os serviços prestados pelas unidades de saúde geridas pela 

administração direta e pelas organizações sociais. Tem algum estudo assim atual? 

Quando foi o último? E que conclusão tem esse estudo? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Nós temos um conjunto grande de estudos 

relacionando a produção em conjunto, como a secretaria trata de seus hospitais sob 

gestão direta, como dos seus hospitais sob contratos de gestão. Esses estudos têm sido 

publicados e a literatura existe. Se mantém uma condição em que há uma maior 

eficiência no sentido da prestação de serviços versus seu conjunto de despesas, em favor 

das unidades geridas pelos contratos de gestão. Não consideramos que isso seja um 

demérito das unidades sob gestão direta, apenas o reflexo de maior flexibilidade em 

seus processos de gestão, condição essa que consideramos esperada. Existem 

dificuldades que podem gerar essa defasagem, que envolve uma série de procedimentos 

bastante alongados nos instrumentos do gestor da unidade de gestão direta. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Se estivesse na alçada da 

senhora para definir se faria a saúde e a gestão dessas unidades, a senhora manteria de 

forma direta ou através de organizações sociais? 
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A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado, como o senhor sabe, não tenho a 

dimensão da função do secretário e nem mesmo de todo o conjunto de coisas das quais 

ele tem que decidir. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O secretário que saiu é uma 

ótima pessoa, mas não atendia os deputados. O que entrou fez um trabalho que temos 

dúvidas na USP. Mas o que a senhora pensa desses 20 anos? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Eu entendo que é um ganho enorme a secretaria 

contar com mais de um modelo de gestão de unidades, de modo que entendo hoje quê... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A senhora nunca pensou em 

ser deputada? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Não, senhor. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Porque a senhora dá um 

show aqui. Parabéns, tem uma competência total. Pela ordem, nobre deputado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela oportunidade apenas, não sei se V. 

Exa. chegaria nessa questão. Mas se houve algum tipo de contratação de consultoria ou 

auditoria por parte da secretaria, ou da própria coordenadoria, referente a uma avaliação 

do desempenho dessas organizações sociais. E caso tenha havido a contratação de 

consultoria ou auditoria externa, de que maneira elas foram pagas? 

 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Antes da resposta da 

senhora, para registrar a presença do nobre deputado José Américo, que também 

membro desta Comissão. Muito obrigado por sua presença.  

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado Carlos Neder, me recordo, porque aqui 

são 20 anos de processos, e não posso dizer do período anterior, que no início, ainda na 

gestão do Dr. Giovanni Cerri foi feita uma licitação e a contratação de uma consultoria 
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para avaliação do acompanhamento dos contratos de gestão. Não me recordo de outra 

avaliação dessa ordem, mas não me recordo. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - O estudo feito pelo Banco Mundial, 

sobejamente conhecido, e também pela Fiocruz, houve um contrato por parte da 

Secretaria de Estado da Saúde? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - São estudos que eu conheço, mas que me 

antecederam e não conheço o processo que levou até a finalização desses trabalhos. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Proponho à 

V. Exa. que a secretaria seja oficiada no sentido de nos informar se houve desde 98, 

quando da edição da lei, a contratação por diferentes meios de consultorias e auditorias, 

e a maneira como elas foram pagas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E eu queria continuar 

fazendo perguntas para a senhora, para encerrar. É correto um servidor público da saúde 

concursado, ser sócio de uma empresa de auditoria de OSS? A senhora tem 

conhecimento de que existe isso na secretaria? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado, não tenho conhecimento. Não 

conheço a legislação que poderia dizer se isso é possível ou não.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Na opinião da senhora, isso 

é aceitável? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado, você está me perguntando de um 

assunto que sequer consegui entender exatamente. Então peço pela oportunidade de 

entender melhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Sou servidor da Saúde do 

Estado de São Paulo concursado, por exemplo. Ocupo um cargo de diretoria, e sou 

sócio de uma empresa de auditoria, e prestei serviço ao poder público com a minha 
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empresa de auditoria para auditar OSS paga com recurso público. A senhora acha 

correto isso, na opinião da senhora?  

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Colocado como o senhor coloca, parece haver 

um conflito de interesses. No entanto, como disse ao senhor, é algo que eu não conheço.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A senhora tem 

conhecimento que isso tenha acontecido na secretaria? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Não tenho.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Depois vou trazer ao 

conhecimento da senhora. Pois não. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela oportunidade, eu coloquei hoje aqui 

a situação do secretário adjunto da nova gestão, Antônio Rugolo Junior. Ele é o diretor 

presidente da Famesp, que é a OSS que fica com a terceira maior participação.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - São três bi em cinco anos. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Exatamente, ela fica com 12% dos 

recursos despendidos nos últimos cinco anos. E para ocupar o cargo de secretário 

adjunto, ele apenas se licenciou. Ele não renunciou ao cargo de presidente dessa OSS.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É aquilo que o senhor falou, 

a OSS está mandando no Estado. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Também acho que V. Exa., na condição 

de presidente da CPI, poderia questionar o secretário Marco Antônio Zago, se esse 

procedimento é adequado. Nós temos o diretor presidente da Famesp licenciado, no 

segundo cargo mais importante da Secretaria de Estado da Saúde.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu vou complementar e 

fazer dois ofícios, um para o secretário, e outro para a PGE, para que nos informem. 
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Doutora, existe um rodízio? Eu ouvi a explanação da senhora, tem a DRS na área tal, da 

região tal, vai lá e fiscaliza as OSS que trabalham lá, hospitais, AMEs, CROSS. Existe 

um rodízio? Esse pessoal sai de um lugar e vai para outro no estado, para que não haja 

um vício de só aqueles fiscalizarem aqueles sempre. 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Deputado, nós não trabalhamos nessa lógica da 

fiscalização in loco. Nós temos como resultado da fiscalização in loco... O DRS é a 

instância da Secretaria da Saúde que tem esse papel regional. É ele, e com seus técnicos 

que olham toda a rede. Nós temos informações relativas à rede procedentes dessa área, 

como das áreas que são afetas. Por exemplo, a CCIH que avalia o hospital do município 

de São Paulo e do município de Bauru. Existem vários recortes, é uma situação 

matricial que envolve a secretaria, que utiliza a ferramenta que varia para aquilo que 

estiver sendo avaliado. 

Nós fazemos a partir da Coordenadoria de Gestão a avaliação das informações, e 

recebemos os imputes regionais das áreas que têm essa atividade. Inclusive da 

fiscalização interna feita pela Secretaria da Fazenda, ou a fiscalização externa do 

Tribunal de Contas. Todos esses elementos, além das próprias áreas específicas. A área 

de faturamento, essas unidades faturam e são objetos de auditoria desse procedimento, 

da mesma maneira que são as unidades locais, com os instrumentos definidos pela 

estrutura do SUS. Quer dizer, é uma unidade inserida dentro desse conjunto das 

unidades públicas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dentre os seis hospitais que 

não são do estado que vocês administram... É isso? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Não, a Coordenadoria de Gestão trabalha 

exclusivamente com unidades estaduais, com atendimento 100% SUS em todos os seus 

hospitais. Eu disse que nós temos 38 hospitais sob contrato de gestão, e há um conjunto 

de hospitais cujo instrumento é um convênio pela natureza de algumas avenças que não 

caberia uma convocação pública.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O Hospital Universitário 

está dentro disso?  
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A SRA. ELIANA RADESCA - Não, senhor.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Fica onde o Hospital 

Universitário? Quem cuida disso na área? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - O Hospital Universitário de São Paulo, creio eu 

que, exceto por seu... Eu não sei se ele é credenciado como hospital universitário, e se 

for ele tem uma área da secretaria que acompanha os hospitais universitários. Posso 

estar enganada, porque não é algo que eu acompanho, mas esse hospital é da USP, se 

estamos nos referindo ao hospital do Butantan.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nós temos hospitais do 

interior que são contratados pelo Governo do Estado para prestar serviços regionais. 

Que área cuida disso? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Creio que estejamos falando dos convênios, 

como mencionou o Dr. Neder, que estão vinculados à Coordenadoria de Regiões de 

Saúde e à Coordenadoria de Gestão Orçamentária e Financeira. De fato, há um conjunto 

de outros instrumentos de convênios entre a secretaria e outras instituições, sobre os 

quais eu realmente não tenho competência para falar.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - E quem fiscalizo isso? A 

senhora sabe dizer? Na área da senhora, você fiscaliza todos os contratos diretos. Na 

secretaria, você tem conhecimento de outro núcleo para fazer essa fiscalização dos 

contratos com Santas Casas, hospitais universitários? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Certamente existem áreas da secretaria que são 

afetas a esses convênios, e certamente têm seus elementos de acompanhamento. Não 

conheço os instrumentos, mas creio quê... Mas não consigo lembrar. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tudo bem, nós vamos 

verificar aqui. A senhora deve estar muito atarefada e não deve ser fácil, não queria 

estar no lugar da senhora nunca. Parabéns pelo trabalho da senhora, e pela dedicação 

como servidora de carreira, alcançando um posto tão importante como esse. Registrar 
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mais uma vez a presença do deputado Cezinha de Madureira. O senhor que fazer algum 

questionamento? Estamos chegando ao final. 

 

O SR. CEZINHA DE MADUREIRA - PSD - Agradeço, Vossa Excelência. Só 

justificando, quanto ao questionamento da CPI ser na parte da manhã, justamente por 

conta das agendas que se aproximam na parte da tarde, e fiquei fora esse tempo e não 

acompanhei. Estou vendo com a assessoria aqui se algumas das perguntas que eu 

deveria fazer já foram feitas.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. Pergunto à V. 

Exa. se chegou a falar com o presidente Cauê Macris sobre a agilidade necessária na 

transcrição. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Falei sim, e ele disse que 

iria agilizar. Esperamos que ele o faça. Vamos continuar cobrando. Deputado Zé 

Américo tem algum questionamento? 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA DA SILVA - PT - Por enquanto não.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Enquanto o deputado 

Cezinha confere se as perguntas foram respondidas, queria dar conhecimento aos Srs. 

Deputados de que o deputado Cássio Navarro encaminhou ofício dia três de maio, 

justificando sua ausência no dia de hoje, já que esteve aqui ontem, em função de 

motivos de força maior. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Pela ordem, presidente. Gostaria de 

perguntar à assessoria da Comissão se todos os requerimentos já aprovados foram 

devidamente expedidos.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já foram. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Peço à V. Exa. que os deputados 

membros recebam cópias dos documentos.  

 



43 
 

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

dou por satisfeito, porque algumas perguntas o Dr. Neder já fez aqui, e vou solicitar 

depois cópia para ver se basta, se não farei requerimento na sequência par obtê-las.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado. Doutora, a 

senhora tem alguma coisa a mais que desejaria falar ou sugerir, para que possamos 

modificar aqui?  

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Entendo que a secretaria está à disposição para 

colocar aquilo que conhece e pode dispor para esclarecer o que for solicitado. No mais, 

acho que as questões encaminhadas nós vamos procurar tratar. Serão abordadas dentro 

das informações que temos.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Apenas para efeito de economia 

processual, foi informado aqui que há um relacionamento estreito entre a Secretaria de 

Estado da Saúde e o Tribunal de Contas do Estado. Poderia parecer redundante essa 

sugestão, mas acho que poderíamos já facilitar o contato entre a Dra. Eliana e os 

técnicos do Tribunal de Contas, de tal maneira que quando eles enviarem a 

documentação, também já poderiam assumir o envio para a Dra. Eliana, se não teríamos 

que receber aqui na Comissão para só então encaminhar à doutora. Penso que o 

Tribunal de Contas já poderia fazer o envio diretamente, com cópia da documentação 

para ela. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A Dra. Marcela da Silveira, 

do Tribunal de Contas, é possível fazer isso? A senhora verifica e dá um retorno? Muito 

obrigado pela presença e acompanhamento pelo Tribunal de Contas. Eu não sei se 

fizeram essa pergunta para a senhora, mas me veio agora. Nesses contratos atuais, a 

secretaria paga administração num percentual sobre o contrato, ou algo parecido? 

 

A SRA. ELIANA RADESCA - Não, os contratos não preveem taxa de 

administração. Há uma resolução da secretaria que admite-se, desde que fundamentada 

e demonstrada que dessa forma a economicidade é maior, que haja o rateio de 

determinados gastos. A exemplo dos clássicos de contabilidade, folha de pagamento, 

assessoria jurídica. Muitas vezes uma unidade não há necessidade ou até implicaria em 
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custos desnecessários, que se crie uma estrutura administrativa quando você na verdade 

precisa de horas de trabalho, e essas horas devem ser formalizadas e demonstradas que 

essa atitude é mais vantajosa e respeita a necessidade de informação dos contratos e 

execução das atividades.  

Essa condição não pode se confundir. Quando não fica bem demonstrado, o 

Tribunal de Contas questiona na lógica de que não há previsão no contrato de gestão de 

taxa de administração. Parte-se do pressuposto de unidades, de uma parceria onde há 

clareza por parte da secretaria e da organização social que celebra o contrato de gestão 

no interesse comum da administração daquela unidade, naqueles termos. Não há essa 

previsão. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Gostaria de 

agradecer a presença de vossa senhoria aqui, e pela rapidez e agilidade de vir aqui e 

responder todos os questionamentos dos senhores deputados. A gente solicita que a 

senhora encaminhe toda essa documentação e da explanação que a senhora ia fazer, 

quando o nobre deputado Barros Munhoz pediu para termos um pouco mais de 

agilidade. Encaminhe esses documentos que a senhora formulou para que a senhora 

possa verificar. O deputado Neder para que tem uma questão.  

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Uma última questão, Sr. Presidente. 

Perguntei ao final da reunião de ontem se os procedimentos aqui, as normas de 

funcionamento da CPI permitiam que representantes do Conselho Estadual de Saúde, 

Sindicato dos Médicos e outros sindicatos pudessem, ao final, formular questões, ou se 

só nós deputados poderíamos fazer isso.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Eu perguntei à procuradoria 

e ficaram de nos fornecer por escrito, esse trabalho. Ela deve estar executando e deve 

chegar até nós. A informação que obtive rapidamente é que se for como testemunha, 

podem falar e questionar. Se não, o questionamento seria feito ao deputado, que 

questiona a pessoa que está sendo recebida através de convite ou requerimento. 

 

O SR. CARLOS NEDER LULA - PT - Como nós temos precedentes na Casa, 

peço que esse parecer seja encaminhado por escrito aos deputados membros, assinado 

pela Procuradoria da Assembleia. 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ok, excelência. Nada mais 

havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão. Convoco os Srs. Deputados para 

a próxima reunião, terça-feira, às 11 horas. Agradeço a presença de todos. Uma boa 

tarde. 


