
Ofício

Número de Referência: RI nº 027/2020
Interessado: SIALE - Casa Civil
Assunto: RI nº 027/2020 - Informações sobre gastos com obras do Hospital Auxiliar
Cotoxó, situado no Bairro da Pompeia nesta Capital.

Ofício G. S. ? 621/2020

 

Excelentíssimo Senhor

Dr. ANTONIO CARLOS RIZEQUE MALUFE

DD. Respondendo pelo Expediente da Casa Civil.

Senhor Secretário,                           

   Confirmo o recebimento da Mensagem Eletrônica (Processo ATL ? 666/2019), que
encaminhou, para manifestação desta Secretaria de Estado da Saúde, o Requerimento de
Informação ? 666, de 2019, de autoria do Deputado Ricardo Mellão, solicitando informações
sobre gastos com obras do Hospital Auxiliar Cotoxó, situado no Bairro da Pompeia nesta
Capital.

      Sobre o assunto, após consultar o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo ,tenho a informar o que segue:

1- Qual foi o valor inicialmente contratado e qual o valor total gasto até o presente momento
pelo Governo do Estado, na obra do Hospital Auxiliar de Cotoxó, situado no bairro da Pompéia

    :Valor Contratual inicial: R$ 63.415.612,50

    Valor com os Termos Aditivos: R$ 72.677.576,59

     Valor medido até o presente: R$ 42.231.007,75

2- Qual a porcentagem da obra está concluída? Qual é a data prevista para entrega completa e
início dos atendimentos à população?

Percentual físico executado: 58,11%

Previsão de finalização da obra: 16/12/2021
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3- Qual é o real motivo pelo qual o Governo do Estado paralisou a obra e atrasou a entrega
deste Hospital? Quando se deu o atraso?

A obra NÃO foi paralisada. Os atrasos ocorreram em virtude da lentidão nas aprovações legais,
principalmente do DEPAVE - Projeto de Compensação Ambiental e CET - Polo Gerador de
Tráfego, bem como de demais Órgãos:

 Secretaria Municipal de Licenciamento;

 CETESB;

Corpo de Bombeiros;

 SEHAB;

 VISA

O Alvará de Aprovação e Execução de Reforma foi publicado pela Prefeitura somente em
22/12/2015.

O HCFMUSP sofreu com a falta de repasse da Secretaria de Estado da Saúde, devida ao
contingenciamento de verbas por parte do Governo do Estado, e, desta maneira, com a
orientação da Secretaria de Estado da Saúde, priorizou a execução de obras diretamente ligadas à
assistência, onde havia leitos bloqueados ou que se encontravam em fase de finalização. Essa
situação impactou drasticamente na disponibilidade do recurso necessário para o andamento das
obras, como previamente planejado, pois os valores liberados eram insuficientes para
continuidade de todas as obras que estavam em andamento.

Este contingenciamento de verbas se estendeu nos anos de 2015 / 2016 / 2017 / 2018, sendo
necessária a diminuição da velocidade das obras.

Em 2020, o saldo contratual da obra do Hospital Auxiliar de Cotoxó é de R$ 30.446.568,84, e o
HCFMUSP receberá uma verba (contingenciada) para obras no valor de R$ 15.000.000,00;
portanto, a obra se estenderá até 2021.

4- De 2013 a 2020, período este do atraso da conclusão das obras, onde os pacientes foram
direcionados para obterem atendimentos e quantas pessoas deixaram de ser atendidas no local
neste interim?

O Hospital Auxiliar de Cotoxó funcionava como retaguarda dos pacientes internados do
Complexo HCFMUSP, recebendo apenas pacientes internados e encaminhados pelos Institutos
que compõem o Complexo HCFMUSP; portanto, não efetuava atendimento direto à população
local. Não prestava atendimento ambulatorial, atuando somente como retaguarda de internações.
A partir de 2014, estes leitos foram absorvidos pela própria Instituição. A construção do novo
prédio, denominado Complexo Hospitalar de Cotoxó, contempla uma ampliação de leitos do
Complexo HCFMUSP de retaguarda em Cotoxó, além de leitos para atendimento aos pacientes
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de álcool e drogas, que comporão uma nova Unidade do Complexo HCFMUSP, ou seja, uma
Unidade ainda não ativada.

5- Há algum contrato firmado entre o Governo do Estado e alguma empresa de prestação de
serviços atuando no local? Se sim, qual é o escopo, o valor e os termos de contratação? Por
gentileza, encaminhar uma cópia do mesmo

De acordo com a informação da Unidade de Controle de Contratos, do Núcleo de Infraestrutura e
Logística deste HCFMUSP, NÃO há qualquer outro contrato, celebrado entre o Governo do
Estado de SP (HCFMUSP) e empresa de prestação de serviços, atuando no local, além do
referente à execução da Obra de construção do novo prédio do Complexo Hospitalar de Cotoxó
do HCFMUSP, totalizando 21.168m² de área a ser construída, lavrado com a Construtora
Augusto Velloso S.A.

       Na oportunidade, renovo protestos de estima e consideração.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.

 

Alberto Hideki Kanamura
Secretário de Saúde EM EXERCÍCIO
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