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* * * 

 

- Abre a sessão o Sr. Edmir Chedid. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Declaro aberta a quarta 

reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito constituída pelo Ato nº 24, de 2020, com 

a finalidade de apurar irregularidades nos contratos de quarteirização praticados nos 

convênios, parcerias, contratos de gestão, e outros ajustes firmados pelo Governo do 

Estado de São Paulo com o terceiro setor. E, aí, conforme determina Resolução da Mesa, 

faço a chamada nominal dos Srs. Deputados. 

Nobre deputada Janaina Paschoal. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Presente, Sr. Presidente. Cumprimento 

a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Obrigado, nobre deputada 

Janaina Paschoal. Nobre deputado José Américo. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Presente, Sr. Presidente. Estou aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Presente o nobre deputado 

José Américo. Nobre deputado Vinícius Camarinha. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Srs. 

Deputados, bom dia, presidente Edgard. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia. Bom dia, nobre 

deputada, vice-presidente desta comissão, deputada Analice Fernandes. 
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A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Bom dia, meu presidente, bom dia a 

todos os colegas e um bom dia muito especial a todos os convidados. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado Thiago 

Auricchio. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Bom dia, Sr. Presidente. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Ele que é o relator final dessa 

matéria. Nobre deputado Wellington Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Bom dia, deputado 

Edmir Chedid. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia, nobre deputado 

Sergio Victor. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Bom dia, presidente. Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Bom dia, nobre deputado 

Alex de Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Bom dia, presidente, bom dia a todos. 

Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Este 

deputado também presente, Edmir Chedid.  

Vamos dar sequência aos trabalhos. Nós, pela Ordem do Dia hoje, conceder a 

explanação do nobre presidente do Tribunal, o excelentíssimo Sr. Edgard Camargo 

Rodrigues, presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, é convidado para 

prestar os esclarecimentos pertinentes ao objeto desta CPI.  

Quero agradecer muito a presença do Dr. Edgard. Ele vem acompanhado da Dra. 

Ednéia de Fátima Marques e também da Dra. Sonia Regina Rocco e do Paulo Sugiura. E 
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eu quero agradecer muito a presença desde já do Dr. Edgard Camargo. É um conselheiro 

que passou pela Assembleia Legislativa, conhece a nossa Casa profundamente; é um 

homem íntegro, uma pessoa que preside, mais uma vez, o nosso Tribunal de Contas. E 

com a experiência e com a bagagem que ele tem, principalmente em função do momento 

que vivemos e que nunca esperávamos viver, pode nos trazer informações importantes do 

Tribunal de Contas quanto a essa quarteirização.  

Muitos deputado aqui, Sr. Presidente, já participaram daquela CPI das OSs, que 

presidi na legislatura passada. Os outros, também, todos já se informaram do relatório e 

sabem da necessidade de uma legislação diferenciada, para que a gente possa contribuir 

com a transparência, com avaliação de todos esses serviços.  

Então, quero desde já agradecer muito a sua presença, Dr. Edgard, e dizer do 

respeito que eu, que esta Casa tem por V. Exa., e passar a palavra ao senhor, para que o 

senhor faça a explanação. E aos Srs. Deputados que depois quiserem fazer 

questionamento ao Dr. Edgard, que vai solicitar quando necessário o auxílio da Dra. 

Ednéia, da Dra. Sonia, do Dr. Paulo, que tratam dessa matéria. E vejam que o Dr. Edgard 

já trouxe quem conhece toda a matéria, e nós agradecemos a todos.  

Quero passar a palavra a V. Exa., Dr. Edgard. Fico feliz por vê-lo firme e forte aí, 

enfrentando e presidindo o nosso Tribunal de Contas. Seja bem-vindo à nossa CPI, à 

Assembleia Legislativa, mais uma vez. Passo a palavra a Vossa Excelência. 

 

SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Obrigado, meu caro presidente, 

amigo de longa data, deputado Edmir Chedid. Já tive a oportunidade de cumprimentar 

todos os integrantes da comissão, mas faço questão de novamente prestar minhas 

homenagens e dizer da honra e da alegria de poder estarmos juntos nesta manhã.  

Trago as nossos colegas aqui, a Sonia e a Ednéia, elas são diretoras exatamente do 

setor do terceiro setor; o Paulo é diretor de supervisão de fiscalização. São pessoas que 

conhecem profundamente o assunto. Vejo que o foco da comissão é a quarteirização do 

terceiro setor. Já não é terceiro setor, porque foi objeto da comissão anterior, que foi 

presidida pelo próprio deputado Edmir Chedid. 

A quarteirização. A quarteirização, qual é a preocupação? É a transferência de um 

serviço que é contratado com o estado para uma outra pessoa que, nesta relação, acaba 

perdendo, ou fazendo perder, nos liames, a fiscalização, especialmente, a escapar da 

fiscalização. O tribunal tem muito trabalho com isso, nos dá muito trabalho. A primeira 

dificuldade é definir o que é a quarteirização, porque em alguns ajustes do estado - eu vou 
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falar dos municípios também, que o tribunal tem uma grande experiência com municípios, 

mas o fenômeno, na verdade, é o mesmo.  

Nesta relação do estado com os municípios, normalmente, se for com OSs ou 

entidades sociais, nossa fiscalização vai até certo ponto, porque a ideia é de que essas 

entidades prestem o serviço para que foram conveniadas, para que foram contratadas, e 

que se meçam apenas as metas, quer dizer, o resultado, é isso que interessa. Ali se fazem 

contratos objetivando resultados. Então, o nosso tradicional sistema de fiscalização, que 

é aquele burocrático, que vem da Lei de Licitações, que vem das leis que obrigam 

concurso de seleção pessoal, isso tudo segue o passo para uma fiscalização mais suave, 

mais light, com relação a essas entidades.  

E nem tudo pode ser considerado quarteirização. A pura subcontratação não é 

considerada quarteirização, desde que venha devidamente justificada, devidamente 

explicada. A quarteirização se dá quando o objeto principal, na verdade, ou a maior parte 

do objeto principal que é contratado ou conveniado é transferido. E aí essa contratada 

passa a ser apenas uma intermediária.  

E a ideia de que se está conveniando com alguém que não vá ter lucro também deixa 

de existir. Se ela está fazendo essa intermediação é para que tenha algum interesse, o 

interesse financeiro. As contratações, normalmente, na área da Saúde, trazem algumas 

preocupações, são as que mais trazem.  

Mas vamos, antes, analisar primeiramente em números, para situar o tamanho do 

problema que a gente enfrenta. Em 2019, o total de gastos do estado com convênios, 

subvenções, serviços de Saúde, termos de colaboração, contratos de gestão, atingiu a cifra 

de 12 bilhões, 638 mil, 539 reais. É um recurso razoável, é uma soma grande de dinheiro 

que precisa ser fiscalizado.  

Até que ponto o tribunal pode fazer essa fiscalização? Nós vamos até onde 

conseguimos ir. Conseguimos identificar, em algumas dessas contratações, alguns 

desvios. Esses desvios são selecionados, são colocados de lado, e são, evidentemente, 

considerados irregulares. Ainda na sessão de ontem, o pleno decidiu um contrato de 

gestão que parte desse contrato, pequeno, era 1% do contrato, mas tinha sido glosada, ou 

seja, eram despesas que o tribunal não aceitou como próprias daquele contrato.  

Essas importâncias foram glosadas, foi determinada a devolução. E, enquanto não 

devolver, aquela determinada organização social não pode contratar mais com o estado. 

Então, o tribunal tem mecanismos que pode acionar. A dificuldade é exatamente 

identificar. As organizações sociais, por exemplo, estão resistindo muito. Há pouco tempo 
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tive um encontro com representantes do setor. Estão resistindo muito à determinação do 

tribunal que a relação, seja dos funcionários e salários, seja publicada, com nomes. Eles 

não querem que publique nomes.  

É aquela velha discussão: para que quer saber o nome? Não basta botar o cargo que 

exerce, o trabalho que exerce e o salário correspondente? A princípio, sim. Mas, a 

experiência, e depois a Ednéia e a Sonia podem falar mais disso do que eu no seu trabalho 

de campo, mostra que, por exemplo, no interior há Organizações Sociais que têm na folha 

de pagamento o secretário da Saúde. Esquisito. Têm na sua folha de pagamento os 

diretores da própria organização social.  

Então, são dois exemplos que mostram como é preciso fiscalizar, sim; é preciso 

acompanhar. E até o ponto em que se não desnature a natureza, a qualidade, do contrato 

de gestão, que é um contrato de metas. Se nós insistirmos em aplicar esse tipo de relação 

às normas burocráticas, contrato comum, nós podemos desfigurar, na verdade, este 

instituto, que foi introduzido pela Emenda 19, a inscrição. Parece que deu certo. Há uma 

aprovação desse tipo de contrato na população. É popular, os resultados são bons. O 

tribunal tem checado, com TV, com entrevistas com usuários, para conhecer sua 

satisfação com resultados. Eles não são em geral condenáveis; ao contrário, são 

satisfatórios.  

Este é um valor (Inaudível.). Temos uma longa relação que o Paulo me passou em 

relação de processos decididos irregulares nos quais consta o termo “quarteirização”. 

Fizemos essa busca rápida, para este encontro, mas esses dados podem ser aprofundados 

e todos eles fornecidos à comissão para exame. Há uma lista longa, bastante extensa, de 

processos nos quais consta o termo “quarteirização”, e que foram decididos irregulares. 

Podem ter sido decididos irregulares por outras razões. Mas há uma lista muito longa de 

processos nessa condução.  

Temos aqui também os municipais, que provavelmente não interessem à comissão. 

Mas, olhe, esses processos podem ser, nos seus detalhes, nos seus pormenores, 

encaminhados à douta comissão para exame. Recentemente, consultando a jurisprudência 

com o prazo curto que tivemos, tivemos aqui uma decisão no TC, 31.412, do relator 

conselheiro Renato Martins Costa.  

Diz assim: “Restou evidenciado no presente caso que a entidade contratada recorreu 

à quarteirização para execução das tarefas que lhe foram confiadas, a demonstrar que por 

si só não possuía condições de levar adiante o contrato de gestão firmado com a 

Secretaria. Conforme relatado, a entidade gestora transferiu para terceiros atividades 
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típicas do contrato de gestão ao contratar pessoas jurídicas com vistas à execução dos 

serviços médicos e laboratoriais no procedimento do exame.” 

Ou seja, tinha transferido quase tudo. Se fossem só serviços laboratoriais, me parece 

razoável que se transfira o serviço laboratorial. Mas, procedimentos de exames, serviços 

médicos, o que são para a organização social contratada fazer? A intermediação apenas, 

na verdade. Como ela tem essa liberdade de contratar quem quiser, tanto pessoal como 

empresas, se situa num, digamos, num cenário nebuloso. É onde tudo é possível.  

Medimos as metas. Elas foram atingidas, mas nós não sabemos se elas poderiam 

ser melhor atingidas, maior quantidade, se tivesse havido um processo provavelmente 

ainda que mínimo de seleção de fornecedores. Mas esta nebulosidade prossegue no 

trabalho deste tribunal. Há uma decisão também interessante onde o relator, conselheiro 

Dimas Ramalho, observa: “As apurações levadas pela fiscalização dão conta de que a OS 

estende contratos particulares de longa data com prestadoras de serviço de diversas 

naturezas, que já vinham há muito tempo, incluídas clínicas médicas ao contrato de 

gestão. 

Isto é, as empresas parceiras da OS atuam sem submissão ao regulamento de 

contratações de compras. Sem que ao menos se apresentem documentos analíticos, a 

demonstrar que os valores pagos e a qualidade técnico-profissional, se coloquem em 

vantagem para o erário em comparação com a média de mercado.” 

Ou seja, o exame que o tribunal tem de fazer, precisa fazer, e a sociedade quer que 

faça, se torna impossível. Porque está indo para um quarto, que é a quarteirização. Esse 

quarto não tem regulamento de compra, não tem regulamento de contratação de pessoas, 

não tem nada que se possa conhecer. 

A gente também trabalha apenas com valores, o quanto foi pago. Então essa é a 

grande dificuldade do tribunal na fiscalização do processo de quarteirização. Nós não 

temos na experiência, no Estado, grandes exemplos de contratos que tenham sido 

condenados totalmente, por conta deste benefício. Temos muito nos municípios. Nos 

municípios sim apresentam-se muitos. Evidentemente utilizando instrumento do 

intermediário apenas, do captador de mão de obra. Isso temos sim, dezenas.  

Eu gostaria de que o meu tempo, se os senhores permitirem, se o Sr. Presidente 

permitir, fosse distribuído um pouco para a Sonia e para a Ednéia, que têm muita 

experiência de campo nesta atividade, que podem, muito melhor do que eu, até ilustrar os 

achados da fiscalização neste campo. É possível passar a palavra para uma delas, para 

continuar nossa conversa?  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - O comando é seu, Excelência. 

O senhor é quem determina. Fica à vontade. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Obrigado. Sonia, quer dizer 

alguma coisa para ajudar o nosso esclarecimento? 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Dr. Edgard, eu tinha combinado com a 

Ednéia. Ela trouxe alguns índices que eu acho que são interessantes serem falados 

primeiro. Posso falar alguma coisa sobre a quarteirização, o enfoque da fiscalização com 

relação a quarteirização, que a gente tem atuado ultimamente. Ok? 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Ótimo, a Ednéia então começa. 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Bom dia. Todos me ouvem? 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Estamos ouvindo, Ednéia. 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Então está bom. Bom dia a todos, 

é um prazer estar aqui com vocês de novo. A gente participou da outra CPI, oferecendo 

alguns dados. E só para a gente situar um pouquinho. Dr. Edgard trouxe os números 

globais dos repasses, no ano passado.  

Eu só queria pontuar o que nós, em um levantamento prévio, focamos um 

pouquinho mais. O que foi repassado para a área da Saúde: dos 7 bilhões e 600 milhões, 

que o estado de São Paulo repassou em 2019, cinco bilhões e 600 milhões foram para 

OSs de Saúde. Isso no âmbito do estado, tirando os municípios. Estes outros 

levantamentos são passíveis de serem feitos a qualquer momento, mas previamente nós 

levantamos só os repasses estaduais. 

Destes, 5 bilhões e 600 milhões de reais, foram repassados para em torno de 27 

OSs, que estão com contratos vigentes, hoje. O estado qualificou, até agora - porque isso 

varia de exercício para exercício -, 51 organizações sociais de Saúde. E dessas 51, vinte 

e sete estão com contrato vigentes.  

Eu só queria pontuar esses números em percentual: dos 7 bilhões, cinco bilhões são 

para OSs, isso significa 73% desse montante.  Nós temos outras rubricas, os convênios 
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que estão vigentes. Nós encontramos um pouco menos dessas situações de quarteirização 

nos convênios, se encontra mais nos contratos de gestão.  

A Sonia irá falar um pouco desse desdobramento, mas eu queria enfatizar que nós 

estamos do lado, na fiscalização, no dia a dia, na rotina. E nós vimos uma mudança neste 

olhar, para o que era quarteirização, o que para a fiscalização começou a ser melhor 

digerido. 

Por exemplo, em 2012, quando nós nos deparávamos com aquela diferenciação de 

o médico não estar mais na folha de pagamento da OS, e passar a atuar em cooperativa. 

Nos causou um certo impacto, em um primeiro momento, lá na linha de frente, porque a 

OS foi contratada para gerir aquele aparelho de Saúde. 

Então ela que deveria ter toda a estrutura, inclusive médica, para dar conta do 

recado, mas passou a ser uma realidade que o médico, como é do conhecimento de todos, 

não quer estar na folha de pagamento de ninguém. Ele quer prestar o serviço de PJ.  

Então nós começamos a entender que não dá para brigar com o tema, é uma 

realidade. A gente passou a entender que não seria mais um caso de classificar, como uma 

quarteirização, o fato de uma cooperativa médica, uma empresa médica, que está 

prestando serviço médico para a organização social. 

Isso começou a ser melhor aceito por nós, enfatizamos os controles em como isso 

era fiscalizado pela própria OS. Tudo bem. Contratou a cooperativa, contratou a empresa 

médica. Como é que se dá o valor atribuído, o pagamento das horas trabalhadas?  

A dificuldade começou a migrar para aí. A dificuldade que a gente tinha em 

acompanhar a frequência dessas pessoas. Quanto mais longe fica do controle direto da 

OS contratada, nós sentimos uma dificuldade em estabelecer rigor nesses controles. A OS 

começa a perder o controle e, por via de consequência, nós acabamos apontando nos 

nossos relatórios. Isso é uma realidade.  

Aí, vocês sabem, o brasileiro é muito criativo. Começamos a observar que dentro 

dessa normalidade de contratar uma empresa médica, uma cooperativa médica, 

começamos a nos deparar com empresas contratadas que não tinham médico algum em 

sua estrutura. Eram constituídas de um médico, ou dois médicos.  

Essa empresa, contratando outros médicos no mercado ou, pior ainda, também já 

nos deparamos com a contratação de uma empresa “x” que contrata médico, faz cortina, 

aquele objeto social vasto. Isso aí sim começou a nos arrepiar, e aí sim a gente começou 

a taxar de quarteirização essa prática. Lá na ponta, na fiscalização. 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

Então houve uma evolução no entendimento do que seria essa quarteirização, por 

parte da fiscalização, aqui na linha de frente. Isso está retratado nos diversos relatórios. 

Vou dar mais um número para vocês: nós fizemos uma pesquisa prévia, só nos processos 

do âmbito estadual, onde se encontra essa palavra quarteirização.  

Como o Dr. Edgard bem disse, em 94 processos que nós identificamos dos repasses 

estaduais, foram observadas alguma coisa com relação à quarteirização. Sempre com essa 

mistura de entendimento. Há processos mais antigos, há mais recentes.  

A gente vê que essa terminologia é usada em diferentes momentos. No momento 

atual, o que nos preocupa é a passagem da possibilidade da prestação desse serviço para 

um quarto elemento, que irá dificultar, irá flexibilizar muito os controles que a OS deveria 

fazer. 

Também nos chama muito a atenção no âmbito do Estado, nós fiscalizamos todos 

os ajustes firmados com a área da Saúde, da Cultura ou de qualquer outro contrato de 

gestão, por limite de remessa. Anualmente o tribunal edita um comunicado, estabelecendo 

um valor de remessa desses ajustes. Hoje está em torno de 5 milhões de reais. 

Como é um número pequeno frente ao que se repassa ao terceiro setor, nós podemos 

dizer que 100% dos ajustes estaduais vem para nós, no Tribunal de Contas. No âmbito 

dos municípios tem uma outra técnica, o sistema prevê um outro tipo de análise.  

Nós selecionamos, por meio de um sistema eletrônico, alguns ajustes municipais 

que, além de analisarmos o ajuste propriamente dito, nós também acompanhamos a sua 

execução. Esta metodologia é meio diferenciada para estado e para município.  

Só queria deixar essa informação de que o olhar da fiscalização está bem voltado 

parar esta prática, e enfatizar da dificuldade da fiscalização do controle. Quando a gente 

vê que vira um círculo vicioso. O dinheiro público vai passando de mão em mão, e os 

controles se afrouxam. 

Se você quarteiriza neste sentido de passar para um intermediário buscar o serviço, 

as regras de pesquisa de mercado, do que se espera na OS, porque ela sim, tem um 

documento de procedimento de aquisições e de serviços. Agora esse terceiro, esse quarto, 

não têm. Então isso dificulta um pouco a ação da fiscalização.  

O nosso olhar posso dizer que está muito atento, e as diversas equipes de 

fiscalização que estão na rua, que estão muito atentas a esta prática. Acho que a Sonia 

quer complementar e, qualquer coisa, estamos à disposição para fornecer os dados que 

sejam necessários. 

 



Serviço de Registro e Revisão Taquigráfica (SRRT) 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Antes de a Sonia prosseguir, só 

observar que nesta pandemia, nesta crise, esse fenômeno ficou muito mais agudo. Em um 

levantamento que nós fizemos, e continuamos fazendo, em todo o estado, 37% dos gastos 

são terceirizados. 

Com aquela dificuldade que a Ednéia falou, nós não temos como entrar no contrato 

que o terceirizado está fazendo, para saber se esse contrato atende aos princípios da 

administração ou não. Estamos sofrendo muito também com essa fiscalização. Sonia, tem 

a palavra por favor, querida. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Obrigada, Dr. Edgard. Bom dia a todos 

também. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Como a Ednéia já havia dito, nós 

participamos da CPI anterior, com o Dr. Chedid. Ele foi muito gentil, foi uma parceria 

que eu acho que deu certo, não é, doutor? A Ednéia também já adiantou algumas coisas.   

O trabalho da fiscalização, o efetivo trabalho da fiscalização. No começo, a gente 

também tinha uma série de dificuldades para poder entender o mecanismo de tudo isso, a 

ideia da quarteirização. Antes a gente tinha o terceiro elemento caracterizando como uma 

quarteirização, e a gente entendeu que não era isso.  

Aí a gente deu um novo caminho para a fiscalização, o que a gente teria que focar. 

Na realidade, hoje eu tenho uma organização social, órgão concessor, seja uma secretaria 

- secretaria da Saúde, por exemplo - que contrata uma organização social.  

A parceria entre essas duas têm vários requisitos, várias orientações que devem ser 

seguidas. A gente sabe que a organização social tem um regimento de compras, tem um 

regimento de seleção de pessoal. Até aí está perfeito. A organização social tem como 

cobrar isso da pessoa que ela contrata. 

Quando ela contrata o terceiro na história: tenho a secretaria, a organização social 

e o terceiro, que ela contrata. Esse terceiro tem que seguir todo regramento, tanto do 

ordenamento para a parte de compras, como para a parte de pessoal. Só que esse terceiro, 

por sua vez, acaba contratando um quarto.  

E esse quarto não tem essa vinculação, ele não tem obrigatoriedade de fazer um 

processo seletivo para contratação. Na realidade, estou comprando um serviço e a partir 

de que eu compro um serviço, já está fugindo da forma do controle. Como a Ednéia falou, 

reforçando, tanto a organização social, o concessor, a organização social, não conseguem 

controlar esse quarto.  
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Então, qual é o trabalho da fiscalização atualmente? A gente procura. Assim que a 

gente caracteriza que existem essas quatro figuras, a gente procura atuar dentro dessas 

contratações para verificar como elas se deram. Porque, de qualquer forma, essa 

flexibilização que você tem com a subcontratação acaba trazendo um descontrole com 

relação a avaliação da despesa, que é o maior problema. 

Eu estava vendo algumas matérias de outros estados - inclusive alguns Tribunais de 

Contas - falando exatamente desta dificuldade, do controle desta quarta figura. É nessas 

situações que, no nosso dia a dia, a gente tem encontrado várias irregularidades, que a 

gente procura verificar o que está acontecendo efetivamente. 

A gente tem problemas maiores com médicos. Porque hoje tenho a terceira figura 

que contrata. A organização social que contrata uma empresa, que contrata médicos. Se 

essa terceira empresa que ele contrata tiver médicos, médicos atuando - normalmente tem 

uma sociedade, onde tem médicos que atuam -, não teria problema nenhum.   

Só que ele contrata o prestador de serviços. Dentro desse prestador de serviços, 

existem vários médicos em que, muitas vezes, a gente não encontra controle desses 

médicos. A situação que o Dr. Edgard havia falado, da transparência.  Transparência 

nenhuma com relação as informações.  

Este é o grande problema, como controlar esses gastos na quarta contratação, onde 

existe essa flexibilização, no sentido de estar cumprindo as determinações, onde eu teria 

que ter pelo menos um controle em relação ao pessoal, controle de gastos. Que nesse 

quarto momento, a gente não tem. 

Então de uns anos para cá, a fiscalização tem dado uma atenção maior para essa 

situação, para esse momento. Em alguns relatórios, quando a gente constata, a gente 

aponta que é a quarteirização efetiva mesmo, deixando aquela história passar.  

Então, a fiscalização está tendo um trabalho bastante positivo com relação a isso. A 

gente tem uma troca de ideias, dentro do tribunal temos duas diretorias que tratam 

exclusivamente do terceiro setor - eu sou diretora de uma delas e a Ednéia de outra - e 

pulverizado nas regionais, as regionais também tratam disto.  

A gente tem trocado ideias com outros diretores para que a gente siga a mesma 

linha, para que todo mundo possa atuar dentro do mesmo formato, e a gente acha que está 

dando resultado.  

A princípio eu não teria mais nada para falar sobre isso, mas estou à disposição para 

qualquer outra dúvida. 
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O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Muito obrigado, Sonia. Em linhas 

gerais, são essas as ideias e os pontos que deveríamos a princípio apresentar. Estamos à 

disposição dos senhores membros da comissão para as perguntas que desejarem fazer. 

Fiquem à vontade. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, Sr. Presidente. 

Agradecer muito a explanação de V. Exa. e também das Dras. Ednéia e Sonia.  

Agradecer já que nos acompanharam na CPI passada das OSs, nos trouxeram 

muitas informações que vão se aprimorando e se adequando a este novo sistema. Solicitar 

ao senhor que alguém do tribunal nos acompanhe, nos oriente, pedir as documentações.  

Claro que vamos solicitar até para que o relator, as Sras. e os Srs. Deputados possam 

fazer uma avaliação na contribuição, para a gente melhorar a fiscalização dos senhores. 

Sr. Presidente, muito obrigado; obrigado às doutoras.  

Vou abrir as inscrições, nós já temos aqui o deputado Sergio Victor e logo em 

seguida a nobre deputada Janaina Paschoal e o deputado Vinícius Camarinha.  

O senhor conhece bem o nosso regimento porque o senhor passou por lá - ou por 

aqui – e sempre tem um carinho especial por onde passou. A gente tem um regimento 

interno em que cada deputado tem a inscrição regimental por até dez minutos.  

A ideia é que a gente ouça, se o senhor preferir - quero ver o que o senhor prefere -

, se cada três deputados fazem todos os questionamentos e o senhor já responde aos três 

automaticamente ou se quer fazer de um em um.  

O que o senhor prefere? O senhor conhece bem a Casa e acho que todos os 

deputados concordam.  

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Eu deixaria os deputados à 

vontade, é indiferente para nós. Dependendo da pergunta, eu respondo ou a Sonia ou a 

Ednéia, dependendo do tema. Fiquem à vontade. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - A nobre deputada Janaina 

pelo chat pediu uma questão de ordem. Pois não, nobre deputada Janaina, prazer em revê-

la. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento 

também o Exmo. Sr. Presidente Edgard pela explanação, as Dras. Sonia e Ednéia.  
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Eu gostaria de solicitar, Excelência, que cada deputado pudesse fazer as suas 

indagações e que o Sr. Presidente e a equipe pudessem responder, senão perdemos um 

pouco do conteúdo.  

É natural que, se três colegas fizerem suas indagações, o presidente fique por somar 

essas muitas perguntas. Então, gostaria de solicitar que fosse um a um, se possível, se não 

houver objeção dos colegas. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Algum colega tem alguma 

objeção de fazermos um a um, de os deputados fazerem todas as perguntas e o Dr. 

Edgard... 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Questão de ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Questão de ordem do nobre 

deputado Vinícius Camarinha. Que prazer revê-lo firme e forte. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Alegria, Sr. Presidente, um grande 

abraço a Vossa Excelência.  

Eu não entendi a colocação da colega deputada Janaina; ela sugere que façamos 

todos nós as perguntas e posteriormente o Tribunal de Contas responde a todos ou... 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Não. Posso explicar?  

É que o presidente Chedid tinha sugerido que três deputados perguntassem e depois 

o presidente Edgard respondesse para os três.  

Eu estou pedindo que, por exemplo: Sergio Victor pergunta, presidente responde; 

eu pergunto, presidente responde; V. Exa. pergunta, presidente responde. Entendeu?  

Deputado por deputado, senão a gente acaba perdendo esta oportunidade ímpar de 

ouvir de maneira mais detalhada. Seria isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Como enxerga o nobre 

deputado Vinícius Camarinha? 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, evidentemente que não vou 

ser divergente, em hipótese alguma.  
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As experiências que eu tive ouvindo em CPIs ou em comissões, me pareceu que era 

mais producente o presidente anotar todas as perguntas - às vezes tinha perguntas 

semelhantes de outros colegas - e, ao final, ele faria uma explanação única, até porque o 

último que for fazer as perguntas ao presidente do Tribunal de Contas já vai ter um tempo 

bastante alongado pelas respostas que o presidente dará aos primeiros que perguntarem.  

Só deixo aqui uma reflexão se não seria melhor perguntarmos todos e depois o 

presidente responder. Às vezes uma pergunta está acoplada com uma resposta que o 

presidente poderia dar em um único só questionamento. Às vezes pode ser mais 

producente uma reflexão para os colegas pensarem, a deputada e todos nós acharmos o 

melhor procedimento. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pela ordem a nossa querida 

deputada, vice-presidente desta sessão, Analice Fernandes. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Eu gostaria também de ouvir a 

ponderação de todos os membros desta comissão, mas eu concordo com o deputado 

Vinícius Camarinha, porque quem fica por último para fazer as suas indagações acho que 

acaba sofrendo um pouco.  

Então, sigo nesta mesma linha: todos nós fazemos as nossas perguntas e os diretores 

e o presidente poderiam anotar e responder todas de uma só vez. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Posso fazer uma proposta intermediária, 

presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Claro. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Vossa Excelência sugeriu três 

deputados, pode ser dois? Dois deputados perguntam, porque aí a gente não perde. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Questão de ordem do nobre 

deputado Wellington Moura. Com a palavra, prazer em rever o presidente da Comissão 

de Finanças.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, presidente 

Edmir Chedid, todos os deputados e o conselheiro Edgard Camargo.  

Sr. Presidente, estou do mesmo lado da deputada Janaina, respeitando o deputado 

Vinícius Camarinha e a deputada Analice Fernandes. Eu concordo até para que não fure 

o nosso raciocínio, às vezes tinha uma pergunta que a gente possa fazer e depois não 

teremos a oportunidade de fazer uma outra se passar nossa vez.  

Acho que os deputados têm que ter bom-senso, V. Exa. poderia pôr um limite de 

tempo, tanto para o deputado perguntar e para o Dr. Edgard possa responder no período 

deste tempo.  

Exemplo: 15 minutos para cada deputado de pergunta e resposta do presidente. 

Acho que a gente ganha um tempo e possa responder todas as perguntas.  

Claro, dependendo da pergunta o Dr. Edgard também pode ter que trazer uma 

grande entonação da pergunta, mas acho que estou mais favorável à decisão da deputada 

Janaina, para a gente ter uma qualidade nesta CPI de respostas.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, Excelência. Eu 

só quero colocar aos Srs. Deputados que a ideia de cada três deputados fazerem todos 

seus questionamentos é para agilizar o processo.  

Aí o Sr. Presidente e a assessoria competente que ele trouxe responderiam os três 

deputados, mais três deputados, porque são nove na CPI, para a gente tentar agilizar.  

Deputado Wellington, 15 minutos cada deputado a gente não vai conseguir fechar 

a sessão hoje com duas horas e meia, que é o tempo regimental. Precisamos encurtar isto. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, nobre deputado 

Vinícius. 

 

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Aderir e apoiar a sugestão de V. Exa., 

Sr. Presidente. Três deputados por resposta. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Todos concordam? Nós 

somos um colegiado. Se faltar alguma coisa, o presidente foi solícito, agendou 
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rapidamente esta reunião. Claro que ele vai responder, nós vamos perguntar desde que 

tenha tempo ágil. Podemos fazer desta forma, nobre deputada Janaina, deputada 

Analice... 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. 

 

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

Alex de Madureira, que está dentro do carro. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Estou no interior. Edmir, deixa eu só 

falar uma coisa, meu amigo, meu deputado e meu presidente.  

Tem questões que não vamos entrar em um acordo, cada um vai ter uma opinião e 

eu sou da mesma opinião da Janaina. Se a gente fizer pergunta e resposta, pergunta e 

resposta, às vezes as respostas são mais completas, porque o Dr. Edgard pode aproveitar 

uma pergunta entre a outra e responder todos juntos.  

E também, fazendo desta forma, sanaria muitas perguntas que seriam feitas no final. 

Já aconteceu isto comigo várias vezes, deixo para falar no final e já não tinha mais 

pergunta nenhuma, porque os outros deputados já fizeram as perguntas e o convidado já 

tinha respondido.  

Porém, o que quero dizer com tudo isso? A decisão tem que ser do senhor, 

presidente. Chega um momento quando tem opiniões muito divergentes, o presidente tem 

que chegar e falar “nós vamos fazer assim e acabou”, entendeu? É assim, não tem jeito.  

Sei que é um colegiado e nós nos respeitamos, mas chega um momento quando tem 

opiniões muito divergentes, tem que ter a voz do presidente - como o senhor sempre tem 

feito - e decidir, falar “não, nós vamos fazer assim”.  

Obrigado, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Está certo, Excelência.  

Então, me desculpe a nobre deputada Janaina, a gente não concorda, mas vou fazer 

de três em três. Se cada deputado - somos em nove – ocupar dez minutos de tempo cada 

um já vamos levar 90 minutos, uma hora e meia, mais a resposta que nós estamos ansiosos 

para ouvir - os questionamentos dos Srs. Deputados e do presidente do Tribunal -, não 

vamos alcançar o objetivo.  
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Estão inscritos aqui os três primeiros Sras. e Srs. Deputados, nobre deputado Sergio 

Victor, nobre deputada Janaina Paschoal e nobre deputado Vinícius Camarinha. Depois, 

no segundo bloco, o nobre deputado José Américo já está inscrito e também o nobre 

deputado Wellington Moura. Faremos em três blocos para que a gente possa ser objetivo.  

Vamos caminhar, passo a palavra então ao nobre deputado Sergio Victor. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Bom dia novamente, presidente. Bom dia, 

presidente Dr. Edgard, Dra. Sonia e Dra. Ednéia, muito obrigado pela participação de 

vocês aqui e pela explanação.  

Eu sou presidente da Frente Parlamentar pela Transparência e combinado aqui na 

CPI de ser o sub-relator de Transparência e Governança, então está bem em linha com os 

temas que vocês trouxeram hoje para a gente.  

Minha primeira pergunta, eu vi aqui no site do Tribunal de Contas que foi feito em 

2018 um comunicado exigindo mais transparência, assim como vocês falaram para as 

OSs e para os prestadores de serviços.  

Eu queria entender, depois daquele comunicado houve uma melhoria? Onde a gente 

consegue encontrar as prestações de contas desses atores, se eles estão disponíveis e 

acessíveis online? Queria entender como é o monitoramento e a análise de vocês, a 

periodicidade desta análise também. Essa é a primeira pergunta.  

Para as entidades que não cumprem o comunicado, não cumprem essa nova regra, 

existe alguma penalidade e como ela é dada?  

A última pergunta, simples também, onde eu posso (Inaudível.) e analisar as 

observações a respeito das organizações sociais e os dados da quarteirização, se isso está 

público online.  

Para gente é muito importante que esses dados estejam acessíveis para todos, de 

uma maneira onde, quando a gente fala de transparência, não falamos só da transparência 

passiva, mas da transparência ativa também, que estes dados estejam em formatos 

acessíveis também. 

Queria entender um pouco de vocês como é feita essa prestação de contas depois 

no portal online dessas entidades. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Nobre deputado Sergio 

Victor, se possível, por gentileza, tenta fazer todos os seus questionamentos para facilitar 

o encaminhamento. 
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O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Perfeito. São esses os questionamentos, 

passo a palavra para o próximo. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Sr. Presidente, eu tive dificuldade 

em ouvir o final. Se o deputado pudesse repetir a terceira questão, não me ficou clara. 

 

O SR. SERGIO VICTOR - NOVO - Onde nós podemos conferir e analisar as 

observações que alguns de vocês citaram a respeito dos desvios encontrados nas OSs e 

estes dados também de quarteirizações, se isso está público e online aqui para a gente 

poder acessar com facilidade.  

   

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

deputada Janaina Paschoal.  

   

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, Sr. Presidente. Quando o Sr. 

Presidente, o Dr. Edgard, fez a sua explanação, ele mencionou contratos com o estado e 

também dos municípios. Eu gostaria de saber se o TCE é também ente fiscalizador dos 

contratos firmados com o Iabas.  

Faço essa pergunta porque contratos feitos com o Iabas no Rio de Janeiro foram e 

são o centro do pedido de impeachment do governador, e hoje, inclusive, existem 

operações nas ruas, com mandados de prisão, em virtude de contratações feitas com 

o Iabas. Então, eu queria saber se a fiscalização desses contratos no estado de São Paulo 

será feita pelo TCE ou pelo TCM. Então essa é a primeira indagação.  

Quando o Sr. Presidente, Dr. Edgard, fez menção à resistência que as organizações 

sociais têm em publicar o nome dos seus parceiros, dos seus funcionários, eu lembrei de 

uma denúncia que eu recebi, ainda no ano passado, de que algumas OSs contratam 

políticos não eleitos e parentes de políticos, que não têm nenhuma formação na área de 

Saúde.  

Porque, se a pessoa é da área de Saúde, eu também não vejo assim uma 

impossibilidade, mas são muitas contratações de pessoas que concorreram a vereador, a 

deputado, não foram eleitas, que acabam sendo contratadas por OSs, e essas pessoas não 

tem preparo nenhum para aquela atividade final do serviço prestado.  
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Então, eu aproveito esta fala do Sr. Presidente  para saber se eles estão encontrando 

casos assim, se estão conseguindo afastar essas pessoas, se estão aplicando punições a 

essas mesmas OSs, e, na mesma seara, trago denúncias, que recebi também no gabinete, 

de OSs que contratam profissionais por valores muito superiores ao teto constitucional.   

Então, aí, neste caso, são pessoas com currículos diferenciados. Então, nem estou 

entrando no mérito, mas nós estamos falando de pagamentos feitos com dinheiro público. 

A pessoa pode ser PHD, livre docente, titular, e receber uma remuneração diferenciada 

em um hospital privado, mas não me parece correto que essa pessoa receba cem mil reais, 

duzentos mil reais mensais, em uma OS que vive praticamente só de dinheiro 

público.  Então queria saber se situações como essas já foram identificadas pelo TCE, e 

qual é o tratamento dado para esse tipo de caso?  

Eu sou uma entusiasta... Muito embora eu entenda que as pessoas digam que as OSs 

têm mais facilidade para contratar (Inaudível.), porque não tem aqueles mesmos rigores 

da Lei de Licitação, mas eu, particularmente, preferiria até diminuir os rigores - claro, 

com fiscalização (Inaudível.), menos detalhezinhos - e instituir uma carreira pública na 

seara médica.  

Eu penso que, se nós tivéssemos na Saúde Pública uma carreira pública para 

médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, como temos para promotores de Justiça, juízes, 

muitos dos problemas que há na seara da Saúde poderiam ser enfrentados.   

Eu percebo que toda vez que debato sobre esse tema fico muito isolada. Então, eu 

queria ouvir o Sr. Presidente, Dr. Edgard, sua equipe também. Com esses anos todos de 

experiência na seara pública e no Tribunal de Contas, esta minha ideia de uma carreira 

pública para medicina, talvez simplificando um pouco os processos licitatórios. Não 

diminuindo os rigores, mas simplificando a burocracia. Isso não traria ganhos para a 

Saúde, e também para a transparência?  

É uma pergunta mais de cunho mais teórico do que prático, mas que a experiência 

prática de V. Exas. vai ser muito preciosa aqui.   

Também queria saber se, em termos de hospitais, que têm incentivos fiscais, 

isenções fiscais, imunidades, se existe um controle por parte do TCE. Se essas imunidades 

e isenções revertem para a população final. Porque muitas vezes nós percebemos que 

entidades - até sérias, não estou colocando em dúvida aqui - que têm imunidades, que têm 

isenções, procuram devolver na forma de cursos, de capacitação, mas nunca na forma de 

serviço na ponta, para a população final.   
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Esse serviço é cobrado, a título de prestação, como uma OS, e isso me parece uma 

incongruência, porque se o grande hospital tem isenção, tem imunidade, não me parece 

justo que ele também receba como OS. Então, queria ouvi-los aí a esse respeito também.   

E uma questão muito objetiva, que diz respeito ao contrato de compra dos 

respiradores pelo estado de São Paulo. Quero explicar antes, a comissão decidiu que 

haverá um sub-relatório sobre os contratos feitos durante a pandemia, e eu estou como 

relatora, ao lado do deputado Camarinha, desse sub-relatório, e eu venho acompanhando 

os contratos.   

Dos contratos, me chamou muito a atenção aquele referente à compra dos 

respiradores da China. Por quê? Primeiro, porque o valor foi excessivo. Segundo, porque 

os respiradores não foram entregues e o prazo para a entrega foi essencial para que aquela 

empresa fosse escolhida. E, segundo, porque existe nesse contrato um intermediário, que 

é um senhor chamado Basile, que ninguém sabe explicar porque ele participou dessa 

contratação.   

Quando a gente vai analisar o histórico desse senhor, percebe-se que ele é dono de 

empresas de informática. Ele não é uma pessoa da área de Saúde, e ele já foi alvo de 

várias buscas e apreensões em outros estados da Federação, por envolvimento em 

supostas possíveis fraudes em licitação.  

Eu consegui identificar... Estou pedindo a oitiva desse senhor aqui nesta CPI. Pedi 

também na Comissão de Saúde. Vou depender do aval dos colegas, da colaboração dos 

colegas, para que nós possamos ouvir esse senhor. Mas eu identifiquei que o Dr. Thiago 

Pinheiro Lima, que é o procurador-geral do MP de Contas (Inaudível.) com uma 

representação, eu tive a oportunidade de ler a peça.   

Uma peça juridicamente primorosa, para investigar a participação deste senhor e 

do Invest São Paulo nessa contratação, especificamente. O procurador foi muito 

detalhista em apontar as estranhezas desse contrato, que vão muito além do valor 

excessivo, de uma questão de descumprimento.   

Eu faço essa ponderação, Excelência, porque nós sabemos que em um momento de 

pandemia, muitas vezes os preços se alteram, às vezes as dificuldades também. Então, 

não estamos aqui fazendo qualquer tipo de preciosismo, de ver coisa errada, ou sendo - 

vamos dizer assim - insensíveis com o momento atravessado.  

Tanto eu, ao analisar o processo, como o Sr. Procurador, Dr. Thiago Pinheiro Lima, 

identificamos estranhezas de outra natureza, e queria entender um pouquinho qual é o 

procedimento que essa representação do doutor Thiago vai seguir.   
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Porque, por exemplo, se fosse uma representação feita no âmbito criminal, eu, como 

durante 20 anos atuei na área penal, saberia que as pessoas seriam ouvidas, quebra de 

sigilo fiscal, quebra de sigilo bancário, eventualmente buscas e apreensões, mas no TCE 

eu não sei se existe esse tipo de diligência.   

Então eu queria entender se esse Sr. Basile, se ele vai ser chamado a prestar 

depoimento no tribunal, se esse senhor que o indicou, que é o presidente da Invest São 

Paulo, se ele vai ser chamado também a explicar o porquê da indicação desse 

intermediário.  

Eu queria entender um pouquinho mais o procedimento que essa representação vai 

seguir, até para que eu tenha condições de acompanhar, utilizar as informações no 

meu sub-relatório e avaliar que tipo de diligência nós, como também fiscais do Executivo, 

precisaremos tomar, seja na CPI, seja na Comissão de Saúde.   

Então são essas as indagações. Tentei ser muito objetiva. Bons cumprimentos e 

agradecimentos ao presidente, Dr. Edgard e toda sua equipe.   

   

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

deputada Janaina. Agora com a palavra o nobre deputado Vinícius Camarinha.  

   

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Presidente, mais uma vez bom dia. Bom 

dia, Excelentíssimo Sr. Presidente, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo, Dr. Edgard, a sua equipe toda do tribunal, que já os cumprimentei.   

Reforço aqui a minha segurança em saber que nós temos um presidente do Tribunal 

de Contas com uma vasta experiência. Experiência de vida política, de vida técnica, que 

neste momento se faz tão importante para o exame de todas essas questões que nós 

estamos vivendo.   

Então, meus cumprimentos, Sr. Presidente, pelo vosso trabalho e de toda a sua 

equipe. Minha confiança no Tribunal de Contas, Sr. Presidente Edmir... Eu conheço o 

Tribunal de Contas. Fui prefeito. Eu sei o quanto o Tribunal de Contas é rigoroso com a 

fiscalização, principalmente em relação às prefeituras.   

Os (Inaudível.) pessoas sérias. O tribunal é dotado de quadros de altíssima 

qualidade, gente extremamente (Inaudível.). Pessoas que são vocacionadas, estudadas 

para o tema. Então, eu tenho muita confiança no Tribunal de Contas, e, se, realmente, de 

fato, o Tribunal de Contas estiver atuando nesses casos que nós estamos examinando, nós 
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teremos, sem dúvida nenhuma, um grande aliado nessa nossa incursão de investigação e 

apuração desses recursos públicos.  

Então, Sr. Presidente, rapidamente, eu estou conjuntamente designado por V. Exa., 

em conjunto com a deputada Janaina Paschoal, com quem eu queria há muito trabalhar 

em conjunto com V. Exa., deputada.... Nós estamos imbuídos de realizarmos o sub-

relatório, auxiliando o nosso relator, deputado Thiago Auricchio, nas quarteirizações de 

recursos relacionados à Covid-19.  

Então, eu queria saber Sr. Presidente Edgard, dos sete bilhões e seiscentos milhões 

que o estado envia ao terceiro setor, cinco bilhões e (Inaudível.) são para as OSs. Isso dito 

pelas diretoras. É possível, Sr. Presidente, nós identificarmos, desses recursos, quais são 

as organizações sociais, ou qualquer beneficiado, que estejam recebendo recursos ao 

Covid-19 e estejam atuando por quarteirizações, Sr. Presidente?  

Essa é a minha única pergunta. Eu fui claro, Sr. Presidente, deu para compreender, 

Sr. Presidente?  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem, deputado. Vou 

passar a palavra então, agradecendo o nobre deputado Vinícius Camarinha, que foi 

prefeito, e um bom prefeito. Parabéns.  

   

O SR. VINÍCIUS CAMARINHA - PSB - Muito obrigado. Sofredor, presidente. 

Tempos difíceis.  

   

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Tempos difíceis. Pegou uma 

crise brava. Agora imagine os hoje. Imagine os futuros que vão chegar lá, ou reeleitos. 

Agradeço seu questionamento, nobre deputado Vinícius Camarinha, e passo a palavra 

então ao Dr. Edgard Camargo Rodrigues, e a quem ele determinar dentro de sua 

assessoria.  

Vocês estão me ouvindo? Nós estamos sem som. Eu acho que não liberaram o som 

do Dr. Edgard.   

   

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - A culpa é minha. Peço perdão. 

Vamos iniciar pelo deputado Sergio Victor. Aliás, eu já tinha dito que todas as indagações 

são muito interessantes, úteis. Vai ajudar muito o nosso trabalho.  
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O deputado Sergio Victor indaga se houve uma melhoria na parte de 2018, onde o 

tribunal expediu instruções bastante claras na fiscalização. Houve sim. Houve melhoria. 

Eu acho que a Ednéia e a Sonia podem me acompanhar nessa contratação, mas 

continuamos a exigir, e há penalidade sim àqueles que não atendem, há multas.   

Em alguns casos, casos mais teratológicos, grandes desvios, encaminhamento ao 

Ministério Público do estado. Em uma breve pesquisa que foi feita com o tema 

quarteirização nós localizamos 427 processos. Julgados irregulares, 201, entre estado e 

municípios; nos órgãos de estado, 53; 148 nos municipais; 102 tiveram aplicações de 

multa; 31 foram encaminhados ao Ministério Público e 63 foram obrigados a devolver 

dinheiro.  

Então, há uma melhoria na resposta dessas organizações, mas as anomalias 

continuam existindo. Sempre existiram. É impossível imaginar um quadro onde não haja 

desvios, onde todo mundo se comporte como deveria, é impossível.  

Os dados em todos os processos do tribunal são dados públicos e são facilmente 

acessíveis pelo portal do tribunal, mas o interessado tem que saber o que procurar. Não 

sei se, chegando com um termo vago, “quarteirização”, se ele vai encontrar alguma 

resposta ou se as respostas serão satisfatórias ao nível da curiosidade, mas são facilmente 

acessíveis. O portal é muito abrangente e muito transparente também. 

 Os processos são, na sua maioria, processos eletrônicos. Também, em um caso 

mais específico, a pessoa pode se habilitar no processo eletrônico e ter vista, ter acesso a 

todos os documentos. Para a Assembleia Legislativa está aberto sempre, é só solicitar. Se 

o deputado tiver interesse em algum setor, em algum contrato específico, o atendimento 

é absolutamente imediato. Eu acho que essa era a preocupação do deputado Sergio Victor. 

Indago se está satisfeito com a resposta. Tudo bem? 

A deputada Janaina expõe várias preocupações que são nossas também. Só uma 

informação inicial: o Iabas é cliente, sim, mas não é aquele do município não. O Iabas 

tem um contrato, sim, no estado de São Paulo, e está sendo examinado. Não temos mais 

informação a dar, teríamos que fazer a pesquisa junto ao relator para saber em que pé está 

esse processo, mas está sob análise e análise bastante estreita. 

A senhora se referiu à OS que contratava políticos não eleitos e tal. É aquele tal 

negócio de a gente não conseguir fiscalizar como seria bom quem está sendo contratado, 

quem está sendo empregado nas OSs e quem não está sendo. Houve recentes e numerosos 

casos envolvendo uma determinada fundação que acolhia exatamente políticos eleitos ou 

não eleitos ou por indicação de vereadores e tal.  
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Isso foi visto pela imprensa, não sei que final deu, mas é o tipo da relação que o 

Tribunal não tem como avaliar, a menos que receba uma denúncia, uma informação de 

um munícipe que fale: “Olha, contrataram fulano. Aí o tribunal tem condição de ver. 

Senão, nós teríamos que ver a folha de todo mundo e identificar se é parente de alguém, 

se foi político. Não tem essa condição de fazer, mas o fenômeno existe sim, o fenômeno 

existe. 

No interior, isso aí... Olha, a impressão é que existe em todo o lugar, não é? Porque 

essas organizações têm essa liberdade de contratar quem elas quiserem, inclusive pelo 

valor que quiserem. A senhora se referiu ao teto constitucional. A princípio existe. 

Deveria existir? Eu penso que sim, mas, se a gente imaginar algum tipo específico de 

organização social, por exemplo, a Orquestra Sinfônica.  

A Osesp é uma organização social. Inclusive, pensar em um maestro sujeito ao teto 

constitucional brasileiro... Ninguém vai reger nada. Nós não conseguiríamos trazer. Então 

algumas exceções são admitidas, mas no geral deveria haver sim. Mas as OSs têm 

liberdade para contratar, sim, um PhD pelo triplo do que ganharia um médico no estado. 

Houve um ano, acho que três ou quatro anos atrás, quando a nossa fiscalização, 

nossa Diretoria de Contas do estado, do governador, fez uma comparação dos resultados 

das OSs no setor Saúde, que é o principal, não é? As OSs do setor de Saúde nos serviços 

prestados diretamente são, Sra. Deputada, absolutamente equivalentes, absolutamente 

equivalentes em resultado, em produção.  

Então a senhora acho que está coberta de razão quando imagina assim uma carreira 

médica, tipo carreira da magistratura, com acesso, bem pagos. Não com os vícios, né? 

Quer dizer, enfim... É complicado, né? Realmente uma carreira limpa de médicos. Eu 

acho que o estado prestaria (Inaudível.) serviços, como presta. O estado de São Paulo tem 

no seu serviço público direto hospitalar, médico e ambulatorial excelentes serviços 

prestados. 

As organizações sociais funcionam? Funcionam. O estado funciona? Também 

funciona do mesmo jeito. Aliás, sempre me causou espécie que a opinião pública aplauda 

as organizações sociais porque não fazem aquilo que exigem que o Estado faça. O Estado 

tem que ter concorrência, tem que fazer licitações, tem que fazer concurso público - ai de 

quem não fizer. As organizações sociais não fazem nada disso e também são aplaudidas. 

Então nós vivemos nesses dois mundos, só que a administração direta é mais fácil 

de fiscalizar, é mais transparente. As organizações sociais ainda funcionam num espectro 

nebuloso, claro que não todas. Existem instituições que são muito honradas e corretas, 
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mas elas estão se proliferando, não é? Nós temos 644 municípios, e grande número deles 

tem essas organizações contratadas, e os desvios existem e estão cada vez mais difíceis 

de observar. 

Aí aquela sua pergunta: “Valem a pena as organizações sociais?”. Talvez sim, 

talvez não. No exame que fizemos, elas são equivalentes ao trabalho do Estado. Eu não 

compreendi bem a questão das imunidades ou das infecções. Eu peço desculpa por não 

entrar nesse terreno, porque eu não estou seguro. Eu não sei exatamente bem como 

atender a sua solicitação. 

Por fim, a questão dos respiradores está entregue a um dos conselheiros que é o 

relator dessa matéria, que já estava sendo examinada e veio a ser completada com as 

informações do Ministério Público de Contas. É uma questão muito séria e está sendo 

examinada.  

O processo no Tribunal de Contas não é exatamente o processo que se dá 

inicialmente. A gente não convoca as pessoas, não há testemunhas que venham, que 

possam ser forçadas a vir, mas os administradores, sim, eles são instados a responder 

documentalmente, mas, se for necessário, são convocados a prestar as suas informações. 

Tudo se dá documentalmente, passa pelas análises técnicas, fiscalização. Há órgão de 

assessoramento, passa pelo Ministério Público de Contas outra vez e vai à decisão ou das 

câmaras ou do Tribunal Pleno.  

É um processo que não costuma ser um processo rápido. Ele é muito cuidadoso, 

porque há necessidade do contraditório. Os advogados estão se especializando cada vez 

mais em Tribunal de Contas. Já descobriram todos os meandros regimentais, tudo o que 

é possível fazer para fazer com que os processos demorem, mas há, sim, sempre uma 

consequência, e as consequências são das mais sérias. 

 O tribunal tem capacidade de determinar sequestro de bens, pode determinar que 

uma determinada empresa não tenha mais capacidade de contratar o estado, então os 

poderes existem. O tribunal se esforça (Inaudível.). Não sei se atendi a sua dúvida. Ah, 

que bom. Eu morro de medo da Janaina me perguntando tanta coisa.   

Deputado Vinicius Camarinha, é possível identificar a quarteirização nos contratos 

emergenciais da Covid? Como eu disse, existe sim. Está havendo bastante transferência 

para o terceiro setor nos municípios, e estamos atrás. A quantidade é muito grande. Nós 

estamos examinando todos os municípios de São Paulo.  

Agora nós temos um painel, até convido os Srs. Deputados a conhecer o painel no 

nosso Tribunal, o painel Covid, município por município, quanto gastaram com a Covid, 
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quanto receberam, se receberam do Estado, se receberam da União, combinado com 

números decrescentes ou crescentes, leitos disponíveis, hospitais de campanha 

construídos, quanto custaram, quem está administrando.  

As informações são excelentes, o mapa é até bonito visualmente, gostoso de 

entender, sabe? Curiosamente você vai ali no município, dá uma clicadinha e ele abre 

todas as informações. Então isso está dando um trabalho imenso para o Tribunal, porque 

diariamente a fiscalização acompanha as informações que vêm da prefeitura para montar 

esse quadro.  

Hoje seria difícil dizer onde estão os defeitos, mas no final nós vamos ter relatórios 

mensais, e isso tudo vai compor as contas do prefeito do ano que vem. Então não vai 

passar impune nada disso, tudo isso está sendo anotado. O Tribunal não teria condição de 

tomar decisões ao longo de tudo isso que está acontecendo com essa quantidade de 

informação chegando, mas tudo isso terá evidentemente sua consequência.  

Este é o recado que nós estamos dando para os prefeitos: vocês tomem cuidado, 

mas melhorou muito. Eu acho que a reação dos dirigentes municipais, dos prefeitos tem 

sido a melhor possível. Atenderam todas as requisições do Tribunal, todos os formulários 

são preenchidos, as indagações todas estão sendo encaminhadas. Não vejo má vontade 

em lugar nenhum, felizmente. É isso que acontece. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito obrigado. Temos agora 

inscritos os próximos três Srs. Deputados, o nobre deputado José Américo, o deputado 

Wellington Moura e depois o nobre deputado Thiago Auricchio. Com a palavra o nobre 

deputado José Américo.  

Já questiono o nobre deputado José Américo... O deputado José Américo deve estar 

em duas sessões ao mesmo tempo. O nobre deputado José Américo passou por uma 

cirurgia da vista estes dias, viu, presidente? Está enxergando muito melhor, fora o que ele 

já enxergava. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Já enxergava bem agora e está 

melhor? (Vozes sobrepostas.) Vamos tomar cuidado. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Excelentíssimos Srs. Deputados, Dr. 

Edgar, eu queria fazer algumas perguntas objetivas e discutir uma coisa mais ampla, que 

talvez não tenha resposta imediata, mas o objetivo é o seguinte.  
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Eu participei - fui membro suplente, mas de qualquer forma participei - da CPI das 

OSs realizada em 2018, que teve como presidente o nosso querido Exmo. Deputado 

Edmir Chedid. Aquela CPI constatou muita coisa, muitas irregularidades, muitas 

incongruências nos contratos praticados pelas OSs.  

Nós encaminhamos para o senhor o nosso relatório - para o senhor não, para o 

Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, pela sua natureza, pela qualidade dos seus 

técnicos, acho que tem condições de fazer uma apreciação daquele relatório talvez melhor 

do que qualquer outro órgão.  

Eu queria deixar esta pergunta para o senhor: se isso já foi feito, se está sendo feito. 

Se não foi feito, pedir para que o senhor oriente para que isso seja feito. Lá naquele 

relatório tem coisas muito, muito importantes e que remetem ao problema da 

quarteirização.  

Então, vamos lá. Um dos problemas que aquela CPI levantou é o excesso de 

quarteirização - eu entendo quarteirização - por exemplo, na contratação de médicos. 

Então os médicos são contratados pelos hospitais não diretamente, que era o objetivo da 

OS inicial. A OS inicialmente deveria contratar os médicos como tal, não é? Vai lá e 

contrata. O que ela começou a fazer? Ela começou a contratar empresas de médicos, e 

essas empresas de médicos, muitas delas, são empresas de fachada. 

O deputado Edmir Chedid deve se lembrar muito bem da vistoria que nós fizemos 

no Hospital de Cotia, em que ele estava presente e está no nosso relatório. Nós 

identificamos um espaço de 20 metros quadrados, um escritório, que tinha lá sede de 

quatro ou cinco empresas de médicos.  

Bom, empresas que oferecem médicos para um hospital tocado por uma OS, assim, 

em uma avaliação primária, estão fazendo o quê? Estão encarecendo o serviço, 

simplesmente estão encarecendo o serviço, tornando mais caro. Não estou nem olhando 

a irregularidade, que isso é empresa de fachada, não estou nem olhando isso. Estou 

simplesmente olhando que isso certamente está encarecendo o serviço, está encarecendo 

a contratação em 20 ou 30 por cento. 

A OS poderia muito bem contratar o médico diretamente, pagando o salário que a 

empresa paga para ele, não tem problema nenhum. Então por que esse tipo de coisa? 

Independentemente de a lei autorizar ou não as quarteirizações, tem um aspecto que diz 

respeito à economicidade, não é? Pode estar autorizada a quarteirização em certas 

circunstâncias, mas a economicidade tem que ser respeitada. Essas contratações de 
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empresa de médico, de cooperativa de médico, é um negócio absolutamente fora do 

propósito. Eu acho que as OSs devem evitar. O terceiro aspecto…  

O primeiro é que se tivesse uma resposta para o nosso relatório lá. Não apreciação, 

não estou falando de apreciação. O segundo é essa coisa das empresas de médicos. Eu 

acho que praticamente todas as OSs que cuidam dos equipamentos estaduais devem ter 

empresa de médico - eu, pelo menos, pude ver em vários lugares.  

Nós temos hoje 80 equipamentos do estado tocados por OS, 120 tocados 

diretamente. Pelo que eu vi na avaliação das contas de 2019, essas 80 custam mais ou 

menos a mesma coisa que as 120, que são tocadas diretamente. Então me chama a 

atenção, mas de qualquer forma não queria nem entrar nesse ponto.  

É só ver de forma objetiva o que a gente tem, o que a gente pôde avaliar até agora, 

o que o tribunal constatou até agora com relação a essas quarteirizações que 

comprometem a economicidade. Não estou nem discutindo lei aqui; estou falando que a 

economicidade está violada. Uma outra coisa que a gente também pôde verificar é o 

excesso de contratação de assessorias ou consultorias jurídicas e/ou financeiras.  

Eu me pergunto: se a OS não tem condições de exercer, digamos assim, de operar 

os trabalhos de natureza jurídica ou administrativa ou financeira, para que serve a OS? 

Vai perder o sentido. Até como intermediária ela perde o sentido. Seria a mesma coisa 

que uma agência de publicidade subcontratar a criação; ela deixa de ser agência de 

publicidade. Isso, aliás, é muito bem definido nesse mercado que eu conheço bastante.  

É isso. Se ela contrata a criação, deixa de ser agência de publicidade. Se uma OS 

tem que contratar, às vezes por somas vultosas, uma consultoria financeira, uma 

consultoria jurídica, uma consultoria administrativa, então começa a perder o sentido.  

E um último aspecto é o seguinte. Eu acho (Inaudível.) até como coloco esse 

assunto, talvez isso não diga respeito ao tribunal.  

Mas eu acho o seguinte: o sistema de controle das OSs da Secretaria de Saúde é 

absolutamente inoperante. Isso que o Sergio Victor colocou sobre transparência não 

existe nenhuma, Sergio, nenhuma, nenhuma, nenhuma, e o pior é o seguinte: num 

ambiente como o nosso aqui, quando a gente fala em transparência todo mundo é a favor.  

Lá na Comissão de Avaliação dos Contratos das OSS e das Prestações de Contas, 

você falar disso é como se você estivesse falando grego. Eles não entendem isso. Eles 

acham que é tudo normal, que a OS manda a prestação de contas, um órgão lá da secretaria 

bate o martelo e traz para a Comissão de Análise e Controle…  
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Essa comissão é composta pelo sindicato SindSaúde, é composta por dois 

parlamentares - eu e o Alex de Madureira - por algumas figuras indicadas pelo secretário 

da Saúde e pela Secretaria da Saúde. Essa comissão teria que avaliar essas contas. As 

contas chegam basicamente fechadas, todas dão 100 por cento. Eu vi (Inaudível.) nos 

hospitais que todos hospitais tinham índice de solução de críticas, de crises, de cerca de 

95 por cento.  

Eu falei assim: “Olha, eu acho que na prestação de contas das estatais da Coreia da 

Norte não chega a isso”. E eles não têm nenhuma abertura para isso. Inclusive quero 

colocar isso na Comissão de Saúde depois. Vou falar com a deputada Analice para que a 

gente possa ter uma intervenção para que essas comissões de controle funcionem. Se ela 

funcionar já vai conseguir resolver algum tipo de problema.  

Se todo mundo funciona um pouco vai resolver pelo menos a transparência, que 

não tem nenhuma. Então nós estamos falando de uma conta… Nessa conta das OSs é uma 

conta muito alta e que eu acho que não corresponde à qualidade do serviço prestado. Eu 

não estou nem discutindo aqui o caráter, se a gente deve ou não ter OS, mas eu acho que 

não corresponde.  

Nós temos casos assim, por exemplo, podemos pegar o Hospital de Pedreira, aqui 

de São Paulo. O Hospital de Pedreira, Sr. Presidente, paga plano médico Amil para os 

seus funcionários; paga um plano médico para mil e poucos funcionários. É um puta 

contrassenso. Nós estamos falando ali de um hospital do SUS que paga plana médico, 

parece até uma piada; e a gente não tem parâmetro para dizer sim ou não.  

Eu me pergunto: a gente poderia proibir isso? A gente poderia... Eu acho que a 

solução a própria CPI apontou, que é a gente criar uma nova lei, um novo parâmetro para 

as OSs do estado de São Paulo. Aquele projeto de lei que foi apresentado e eu li, Edmir, 

acho que está muito bom. A gente pode melhorar, mas aquele é o caminho, porque eu 

sinto que as OSs são um barco cheio de furos.  

Às vezes não é nem corrupção. Às vezes é desperdício, é falta de parâmetro, cada 

um faz o que quer, entendeu? E a Secretaria da Saúde não ajuda. Eu acho que ela não 

ajuda nem um pouco no que se refere ao controle e aí acaba sobrando para o Tribunal de 

Contas, acaba sobrando para a Assembleia, etc., porque ela não ajuda em nada, 

absolutamente nada.  

As OSs mandam na Comissão de Análise da Secretaria da Saúde, mas mandam de 

um jeito que não precisavam mandar. Elas (Inaudível.) ter influência. Não precisava ser 

daquele jeito. Para mim, se as OSs estiverem funcionando numa boa, está ok. Se estiver 
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de acordo com a lei eu não quero questionar. Eu não quero ficar aqui criando pelo em 

ovo.  

Se estiver de acordo com a lei, está bom. Agora, a (Inaudível.) ficou muito grande 

(Inaudível.) Me desculpe por ter prolongado demais e queria mais uma vez agradecer a 

sua presença. Dizer que o Tribunal de Contas nas vezes que eu necessitei, que eu precisei 

de apoio, foi muito presente, muito diligente. Então queria também transmitir esse elogio 

e esse apreço para o senhor. Muito obrigado.  

 

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

nobre deputado José Américo, fico feliz. Muito obrigado, nobre deputado José Américo, 

boas observações como sempre. Com a palavra agora o nobre deputado Wellington 

Moura. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Bom dia, presidente, 

mais uma vez. Cumprimentar o conselheiro-presidente Dr. Edgard Camargo Rodrigues. 

Agradecemos muito a sua presença, a presença de toda a sua equipe para nos dar os 

esclarecimentos diante das nossas perguntas. 

Dr. Edgard, primeiramente, eu acho que é importante até para a CPI… Gostaria de 

sugerir que o Tribunal de Contas disponibilize uma pessoa técnica que possa responder 

eventuais dúvidas que surgirem durante a CPI. Então até para acompanhar a nossa CPI 

seria importante. 

 

O SR. JOSÉ AMÉRICO LULA - PT - Muito bem, Wellington. Muito boa 

proposta, camarada. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Obrigado, deputado. E 

se possível, se o Tribunal de Contas, neste momento, pudesse fazer um email para que 

todos os membros da CPI possam fazer perguntas que possam surgir no meio da CPI. A 

gente vai convocar várias pessoas e às vezes a gente tem uma dúvida que a gente não 

precisa convocar, convidá-lo novamente para poder vir na CPI.  

Então a gente pode formalizar isso através de um email que o Tribunal de Contas 

pudesse nos fornecer de alguns dos assessores de V. Exa. para a gente poder mandar 

perguntas e vocês possam nos responder. Eu acho que fica uma forma muito prática do 

Tribunal de Contas nos dar esse auxílio na CPI. 
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O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Claro, claro. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Então vamos lá. Minha 

primeira pergunta: quais são as atividades passíveis de quarteirização e quais são 

proibidas? Outra pergunta: o inciso IV, Art. 5º, do Decreto de lei nº 9.190, de 2017, que 

regulamenta as organizações sociais, determina que os representantes da sociedade civil 

no Conselho da Administração atenderão os requisitos de notória capacidade profissional 

e idoneidade. Esse dispositivo vincula os administradores das OS de Saúde a serem 

profissionais de Saúde?  

E caso positivo - têm que ser profissionais da Saúde - qual a consequência para os 

representantes das organizações sociais que estão burlando esta regra? Qual seria então a 

consequência do ilícito que eles podem sofrer?  

Próxima pergunta: o ressarcimento ao SUS criado pelo Art. 32, da Lei nº 9.656, de 

1998, e regulamentado pelas normas da ANS, é obrigação legal das operadoras de planos 

de Saúde em eventual atendimento por parte de seus beneficiários. Como as organizações 

sociais têm lidado com essa questão?  

Próxima pergunta: os contratos quarteirizados, por serem remunerados com verba 

pública, não deveriam constar nos sites de transparência? É uma pergunta que eu faço a 

Vossa Excelência.  

E a última pergunta: sabendo que a contratação das Organizações Sociais é de 

responsabilidade do Executivo da secretaria competente, seja ela estadual ou municipal, 

e partindo do pressuposto que a Organização Social necessita preencher os requisitos da 

moralidade e eficiência para o credenciamento, em que fase o Tribunal de Contas do 

Estado tem se posicionado a respeito das contratações das organizações sociais?  

Eu vou dar um exemplo. No caso da contratação do Iabas, por qual razão o Tribunal 

de Contas do Estado não se manifestou contrariamente no início da prestação do serviço, 

já que a organização demonstrou problemática em todas as suas atuações, inclusive 

responde por ação de improbidade? Eu gostaria dessa informação. Obrigado, Sr. 

Presidente. 

 

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

deputado Wellington Moura. Muito bem as colocações de Vossa Excelência. Inclusive a 
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gente tem que lembrar que a Ednéia nos acompanhou naquela CPI das OSS e todos 

questionamentos que nós fazíamos ela prontamente respondia a todos os deputados.  

A gente tem que fazer justiça também à Ednéia, toda a equipe lá do Tribunal que 

sempre nos respondeu e seria importantíssimo a gente voltar a ter esse canal, Sr. 

Presidente, para trocar informações. Porque aquela CPI das OSs, desde o início, onde o 

presidente da época veio, fez a explanação, norteou todo o trabalho da CPI aqui; a troca 

de informações foi muito importante.  

Mas então eu passo a palavra ao nobre deputado Thiago Auricchio, que é o terceiro 

deputado, para que depois o Sr. Presidente possa fazer as respostas ao questionamento. 

Nobre deputado Thiago Auricchio, tem a palavra V. Exa., que é o relator final desta CPI. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos 

os colegas deputados, ao presidente Edgard. Quero saudar aqui todos os colegas em nome 

das mulheres, haja vista a grande parte das mulheres acompanhando aqui, em nome da 

nossa vice-presidente colega Analice Fernandes.  

Quero cumprimentar e já agradecer ao presidente do Tribunal de Contas, o Sr. 

Edgard, pela explanação feita nesta manhã. Na discussão do momento em que fizemos o 

convite ao senhor, alguns deputados falaram que seria importante a vinda do senhor para 

dar um norte a esta CPI e, sem dúvida, esse esclarecimento elucidativo vai dar um 

caminho agora muito mais simples aos nossos trabalhos.  

Quero agradecer também à Sra. Sonia, à Sra. Ednéia, ao Sr. Paulo também pela 

belíssima contribuição. Quero fazer uma observação, Sr. Presidente, para aqueles que 

estão nos acompanhando. É importante frisar que este convite foi feito na semana passada 

e V. Exa., Sr. Edgard, nos atendeu prontamente, rapidamente, já marcando essa audiência 

para a semana seguinte. Isso mostra claramente o interesse do tribunal em  contribuir com 

a Assembleia, contribuir com esse tema tão importante da quarteirização. 

Presidente, eu vou ser... Muito. Fazer apenas três perguntas de forma muito 

objetiva, porque acho que fica, assim como o colega Wellington Moura fez, de forma 

rápida e objetiva, acho que fica muito mais claro para a gente ter a resposta. 

Quero já parabenizar todos os colegas pelas perguntas feitas, sem dúvida todas 

muito elucidativas e muito importantes para a contribuição desta CPI. 

A primeira pergunta, observação que eu queria deixar era no sentido de a gente ter 

o esclarecimento de quais foram as principais ocorrências que a fiscalização do Tribunal 

de Contas já encontrou nas subcontratações feitas pelas entidades do terceiro setor que 
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firmaram contratos com o poder público estadual e quais foram as providências tomadas 

pelo Tribunal de Contas para repelir tais condutas. 

A segunda pergunta que eu deixo, Sr. Presidente, o Tribunal de Contas é 

responsável por analisar a prestação de contas das entidades do terceiro setor que 

firmaram contratos com o poder público estadual. Como fica essa situação das empresas 

subcontratadas? Elas passam por algum crivo específico? Elas também prestam contas? 

É feito algum tipo de checagem sobre elas? 

E, por fim, Sr. Presidente, eu queria deixar aqui, acho que é muito importante a 

gente pegar alguma sugestão, imagino que o Tribunal deva ter inúmeras delas. A gente 

podia deixar aberta aqui uma contribuição, seria muito grande essa contribuição do 

Tribunal de Contas, haja vista o papel que desempenha na fiscalização do nosso estado, 

que ele deixasse aqui alguma sugestão, alguma atualização, alguma mudança, que seria 

importante, dada a experiência adquirida ao longo dos anos. 

De V. Exa., Sr. Edgard, que sugerisse alguma sugestão, então, no caso da 

subcontratação dessas empresas quarteirizadas na legislação estadual. 

Obrigado, Sr. Presidente. 

 

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

deputado Thiago Auricchio, relator da matéria. Passo, então, a palavra ao digníssimo, 

excelentíssimo Dr. Edgard Camargo Rodrigues, para a resposta dos questionamentos dos 

três deputados. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Iniciando pelo deputado José 

Américo, concordo plenamente com V. Exa., deputado José Américo. Eu não acredito 

nem um pouco nesses relatórios dessas OSs que são encaminhados à Secretaria de Saúde, 

pelo grau de qualidade que os relatórios apresentam, como V. Exa. mesmo disse, a 

dificuldade de examiná-los ou, eventualmente, contestar um ou outro aspecto. Do próprio 

tribunal, pela natureza do contrato, o que o tribunal busca auferir? As tais metas, aquilo 

que foi contratado, aquilo que foi efetivado. 

 Como V. Exa. mesmo observou, é possível gastar menos sem contratar as clínicas 

médicas, é possível economizar? É claro que é possível economizar, mas essa seria uma 

interferência do Tribunal na administração da OS e, eventualmente, lá no futuro, vão 

falar: "As metas nós não atingimos, porque o tribunal veio aqui e não deixou contratar a 

clínica 'X', que nos daria um retorno dessa ou daquela natureza.". Entendeu a dificuldade? 
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Então, a gente pisa um pouco em ovos, não é? Nós vamos exigir o cumprimento 

das metas. E eles têm sempre, a organização tem a seu favor aquela liberdade de fazer: 

“Para atingir essas metas, eu vou trabalhar do jeito que eu quero”. Mas, mesmo assim, os 

desvios de função são evidenciados. 

Há uma pergunta, eu acho que foi do deputado Wellington, quais são, com as 

possíveis quarteirizações, quais são as proibidas? Não há uma relação definitiva de que 

as atividades podem ser quarteirizadas, podem ser subcontratadas, mas o bom senso 

prevalece. A própria...  

O deputado José Américo falou em consultorias, que são contratadas consultorias 

administrativas. São condenadas pelo tribunal. Recentemente, uma dessas consultorias 

foi condenada. Por que essa OS tem que contratar uma consultoria? Não tinha, então, a 

capacidade de oferecer o serviço para o estado, tanto não tinha que precisou ficar 

contratando consultoria?  

As cooperativas de médicos nós já estamos admitindo, como bem lembrou a Sonia, 

precisamos admitir. Ou senão a coisa não seria com médicos para fornecer. Mas esses 

controles da atividade interna das OSs, esses controles realmente são muito difíceis de se 

fazer. Estão aí Ednéia e Sonia, que “não me deixam mentir sozinha”, como diria... As 

dificuldades são extremas, então o tribunal já pega no cumprimento de metas e nas 

teratologias. 

Alguns contratos, contrato de publicidade. Vai fazer publicidade para quê? A OS 

precisa de publicidade? Essa despesa é englobada, tem que devolver, se não devolver vai 

ao Ministério Público. É o que nos cabe fazer.  

Mas concordo com o deputado José Américo, não acredito em nada desses 

relatórios (Inaudível.) acredito, de pouca coisa, mas não é essa maravilha toda, e a 

Secretaria da Saúde acaba acreditando naquilo e manda para o tribunal, assim, a 

aprovação. 

Um assessor técnico para a disposição da CPI já está garantido, só preciso falar com 

o gabinete do diretor-geral para saber qual. Provavelmente a Ednéia ou a Sonia vão ficar 

à disposição, à distância, evidentemente, mas poderão acessá-las durante o decorrer da 

comissão, a qualquer momento, com uma dúvida, com uma solicitação, tenho certeza de 

que uma das duas estará à disposição de V. Exas., a menos que o diretor-geral indique um 

outro profissional para atendê-los. 

Eu não sei responder ao deputado Wellington Moura se é necessário que o médico... 

Seja médico representando a sociedade civil. 
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A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Dr. Edgard, pela nossa experiência, em 

alguns casos, eles contratam profissionais para poderem estar atuando. A gente verifica 

se dentro do regramento está correto e qualquer coisa que fuja do regramento a gente 

aponta como uma irregularidade, mas existem casos em que são contratados 

administradores. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Porque o representante da 

sociedade civil seria necessariamente de uma OS de Saúde, um médico, mas há OSs que 

são de Cultura, então, não sei. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É, tipo, na OS da 

Educação tem que ser um professor, alguém que entenda... 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - É, teria que ser um professor. O 

bom senso diz isso, não é? Mas eu não sei se a lei chega a esse ponto de a gente poder 

exigir. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - E eles falam da efetividade da prestação de 

serviço, que é medido isso, inclusive. De repente, você tem um profissional que pode não 

ser da área, mas ele consegue dar um resultado. Isso acontece nos hospitais privados, 

inclusive. Você pega um profissional que não é médico e ele faz com que aquilo funcione. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Só para passar para outro tema, 

ressarcimento ao SUS, tem uma norma na ANS e eu nem sei se isso está funcionando, 

viu? 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Posso fazer um apartezinho também, Dr. 

Edgard? 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Por favor, Sonia. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Rapidíssimo. 
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Assim que a gente teve orientação sobre essa informação, e coincidiu de a gente ter 

uma ordenada na Saúde, a gente incluiu esse item no relatório. Quando os meninos iam 

fazer a verificação, a ordenada, acho que vocês sabem como funciona, que vai todo 

mundo no mesmo momento, no caso eram os hospitais, e sempre a questão era... A 

pergunta é se havia convênio médico, que é uma forma que você tem de saber que isso 

tinha que ser ressarcido. 

Em nenhum deles a gente conseguiu informação e depois a gente foi tentar entender 

o porquê. As atendentes informaram para o pessoal que estava realizando o trabalho que 

as pessoas não diziam, muitas não diziam que tinham convênio com medo de não ter o 

atendimento. Porque ele está em um hospital público, ele vai dizer que tem um convênio 

médico e, na cabeça deles, eles entendiam que não poderiam ter um atendimento. 

Então, acabou ficando a questão, assim, a gente não teve mais o andamento disso e 

também não foi mais aplicado. A gente não tem acompanhado, mas a gente pode verificar 

se está valendo, se realmente acabou dando certo a coisa para a gente ver se aplica 

novamente, mas, em um primeiro momento, a gente fez certo. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - É importante, essa matéria é 

muito antiga, é um pleito muito antigo, aliás, deveria ser observado sempre, mas há uma 

resistência, como se sabe, muito forte das empresas de saúde privadas. E elas são 

poderosíssimas. 

Então, a minha impressão é a de que até hoje esse sistema não tem funcionado. 

Como disse mesmo a Sonia, às vezes até um interessado omite a informação e o Estado 

paga aquilo que já está sendo pago. Isso aí é um nó. 

Essa eu acho que é uma grande contribuição que a nossa... Posso chamar de nossa? 

Nossa comissão de inquérito, me apropriei um pouquinho, vai chegar a alguma coisa 

nesse sentido, de obrigar... Sei lá, vamos pensar em alguma coisa na lei aí, que faz parte, 

inclusive, de uma preocupação do relator, que é o deputado Auricchio, para deixar uma 

sugestão aqui. 

Eu acho que, terminados os trabalhos desta comissão, nós temos que, 

necessariamente, pensar em meios de fortalecer a capacidade de fiscalização do Tribunal 

de Contas sem esbarrar em proibições da própria lei que criou as organizações sociais 

(Inaudível.), mas eu acho que haverá espaço, sim, para trabalhar exatamente nesses 

pontos que estão vulneráveis e que já estão aparecendo, já estão surgindo dessa nossa 
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primeira conversa. Acredito que essa comissão vai ter muito a produzir, tem muito a 

oferecer. 

O resultado do relatório da comissão, eu pedi para o meu chefe, Cláudio, verificar 

se o encaminhamento do relatório da comissão anterior... Não veio informação ainda, fico 

devendo essa informação e, tão logo eu a tenha, vou encaminhar aos Srs. Deputados.  

Eu acho que... Sim, o deputado Auricchio pede, também, quais as principais 

ocorrências e quais as providências. Eu acho que as principais ocorrências o trabalho de 

campo das nossas diretoras pode dizer. Sonia ou Ednéia se lembram das principais 

ocorrências no estado? 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - As ocorrências, tanto para o estado quanto 

para o município, são sempre as mesmas. O problema maior da quarteirização é que estão 

quarteirizando a atividade-fim. Isso é um impacto, porque você foge da licitação, foge da 

folha, se estivesse na administração direta, e, lá no final da história, eles quarteirizam a 

atividade-fim. E a dificuldade que a gente tem em poder estar acompanhando isso, apesar 

do esforço, mas a gente ainda tem algumas dificuldades. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - E tem uma pergunta relativa ao 

Iabas, não é? Como é que o tribunal deixou contratar. Não é... Está sendo examinado, 

viu? O Iabas. Está na mira aqui do tribunal. É que provavelmente são aquelas informações 

que correram na imprensa e não haviam chegado aqui, mas, tão logo cheguem, elas serão 

investigadas. 

Só gostaria de pedir, Sr. Presidente, são 12:04, eu tenho um almoço com o 

presidente do Tribunal de Justiça agendado para às 13 horas e também com o procurador-

geral de Justiça. Almoço presencial.  

Então, só para a gente medir aqui o nosso tempo para eu poder chegar na hora, sem 

quebrar a educação e a polidez que eu devo aos amigos. Acredito que tenha atendido os 

deputados, faltou alguma coisa? 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Dr. Edgard, só para 

reafirmar, sobre o Decreto de lei 9.190, de 2017, fala aqui, no Art. 4º: “os representantes 

da sociedade civil, no conselho da administração, serão escolhidos no âmbito da 

comunidade beneficiária dos serviços prestados pela organização social e atenderão aos 

requisitos de notória capacidade profissional e idoneidade moral”. 
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Então, parece que fica um pouco claro que ele tem que seguir o requisito da 

organização social que ele... Se é Saúde, ele tem que ser um médico, se é Educação, ele 

tem.... 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - É. Agora veja, tem umas coisas 

que são estranhas, tem uma organização social aí, aliás (Inaudível) na área da Saúde, é 

um sindicato. Sindicato da Construção Civil, parece. É uma organização social na área da 

Saúde. Aí eles botam um engenheiro lá. 

É meio vaga. Essa é uma disposição de lei que fala bastante e deixa um monte de 

buraco para você encaixar o que quiser. Mas, como eu disse, o bom senso indica que seja 

alguém da Saúde na Saúde, alguém da Cultura no conselho... Deveria ser. Esse eu acho 

que é um novo caminho que a nossa nova legislação, que há de ser produzida aqui por 

Vossas Excelências. Também pode explorar e espero que o faça. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Muito bem. Excelência, o 

senhor tem quanto tempo? Porque nós temos, ainda, o questionamento da Analice 

Fernandes e algumas... 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Eu tenho que sair às 12:20, de 

acordo com (Inaudível.)  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vai dar tempo, Excelência. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Dá tempo, eu não posso deixar 

de ouvir a Analice Fernandes. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Vou passar a palavra, então, 

a nossa querida Analice, nossa querida vice-presidente.  

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - É uma alegria muito grande, mais 

uma vez, conselheiro, receber o senhor, as duas diretoras, a Ednéia e a Sonia. Prometo 

ser breve aqui na minha fala. 

Como enfermeira, e sou casada com médico, que hoje é prefeito aqui em Taboão 

da Serra, quando as organizações sociais surgiram, eu atuava na direção da Saúde dessa 
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cidade, e foi um grande avanço. Foi um ganho em termos de qualidade de serviço 

prestado. 

Então, eu vejo que no decorrer dos anos, realmente, a lei que criou essa 

possibilidade de pactuação com o terceiro setor precisa ser aprimorada, vamos dizer 

assim.  

A minha pergunta vai no sentido também do tribunal, mais ou menos na linha do 

deputado Auricchio, auxiliar esta comissão na elaboração, por exemplo, de um projeto de 

lei para que essa medida de transparência, de facilidade na fiscalização possa acontecer, 

porque nós temos, sim, pessoas e organizações sociais muito sérias, fazendo um trabalho 

primoroso. 

Mas temos também, ao longo desses anos, pessoas que descobriram esse caminho 

para burlar a lei e criar realmente vantagens, principalmente em municípios que venho 

acompanhando, e é uma tristeza, porque é um setor que precisa imensamente de um olhar 

especial, porque a cada dia a população precisa muito mais da ajuda dos serviços públicos, 

do que anos atrás, principalmente num momento como esse, de grande desemprego, onde 

a migração do serviço de Saúde tem sido grande. 

E, muitas vezes, o serviço de Saúde não está preparado para uma demanda 

tamanha. 

Então, é claro que as organizações sociais, colaborando nessa gestão, sendo de 

fácil compreensão dos serviços prestados, eu acho que é de extrema valia. Muitos 

municípios não têm corpo técnico, pessoas com competência para fazer essa gestão.   

E muitos médicos também, por exemplo, não querem ocupar o cargo de secretário 

municipal, uma vez que o valor dos salários, normalmente, nos municípios menores, é 

muito aquém daquilo que o médico recebe no seu dia a dia. 

Então, minha pergunta é a seguinte. O Tribunal de Contas do Estado analisa os 

contratos com o terceiro setor. Mas, quais seriam as sugestões desse Tribunal, para esse 

projeto de lei, no sentido de dar uma maior transparência e adequação a esses princípios 

da administração pública? 

Acho que tanto a Ednéia como a Sonia poderão dar uma contribuição nessa 

sugestão, para que a comissão possa elaborar um novo projeto, ou aprimorar o PLC 50. 

Há vedação para que as OSs subcontratem pessoas jurídicas para a atividade-fim 

do objeto do contrato original? Se há, ou se não há, qual a sugestão que o tribunal também 

daria para que a fiscalização feita por vocês pudesse ser facilitada, para que essas questões 
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que estão sendo abordadas possam, efetivamente, ter prática na hora de vocês glosarem, 

de vocês praticarem uma orientação a respeito daquelas contas? 

O tribunal tem apontado em contratos com o terceiro setor salários de dirigentes, 

em desacordo com as normas vigentes? Se tem encontrado, como nós poderíamos 

melhorar esse teto salarial para os dirigentes das organizações sociais? 

O tribunal tem encontrado a prática de nepotismo nas contratações de pessoas 

jurídicas, pelas OSs, sendo que existem denúncias sobre essas práticas por parte de 

algumas OSs? 

Outra pergunta rápida. Há falta de transparência no processo de seleção, por parte 

das OSs. Vossa Excelência, como as diretoras também fizeram esse apontamento no que 

vem acontecendo nessa contratação de funcionários e de pessoas jurídicas. 

Agora, como nós poderíamos também tornar esses processos mais transparentes e 

justos? Eu sei, acompanho, que há, por exemplo, no processo de contratação, uma prova 

seletiva. Mas nem todas as OSs praticam essa prova seletiva, colocam à disposição da 

população aqueles que efetivamente passaram nessas provas seletivas? 

Acredito também, de repente, esse tipo de processo poderia ir junto com a 

prestação de contas, para pontuar a boa intenção e a atitude tomada por essas OSs, se de 

repente nós exigirmos, num futuro projeto de lei, esse tipo de apontamento. 

E como o tribunal vem agindo para coibir eventuais inconformidades encontradas 

nos contratos das OSs e seus prestadores de serviços e fornecedores? 

Ficam aqui as minhas perguntas rápidas. Espero muito que esta comissão possa 

realmente trazer uma grande contribuição, para que esse serviço seja aprimorado, 

melhorado, e oferecido com maior transparência nas suas prestações de contas, tanto para 

a Secretaria de Estado de Saúde, como para a população do nosso estado. 

Mais uma vez, Sr. Presidente, muito obrigada, e obrigada a todos os membros do 

Tribunal de Contas, por essa ajuda preciosa. 

 

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

deputada, nossa vice-presidente. Eu já vou aqui engatar rapidamente as minhas perguntas, 

Sr. Presidente.  

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Pois não.  
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Quando o senhor precisar 

sair, se as diretoras pudessem ficar, caso alguma resposta fique no ar, mais um pouquinho, 

eu fico feliz, porque assim a gente responde, já a princípio, pedir para o senhor transmitir 

um abraço ao presidente do Tribunal de Justiça, ao procurador-chefe do Ministério 

Público, que tem uma larga experiência nessa coisa de OS, não só contratação de gente. 

Ele conhece bem. O senhor pode até trocar uma ideia com ele lá. 

E dizer que essa legislação nossa, a 846/98, realmente, ela já está ..., realmente, 

passaram 22 anos. O Tribunal ajudou muito na construção desse PLC de nº 50, que está 

na mão do nobre deputado Alex de Madureira, ele é o relator. 

A gente pode aprimorar agora com essa CPI das Quarteirizações, em todas as 

áreas, na Cultura, na Educação. A própria Secretaria de Governo tem muitos contratos 

com o terceiro setor. 

Mas, presidente, vou fazer rapidamente aqui as minhas perguntas. 

Qual é o limite, no entendimento do senhor, qual é o limite de subcontratações 

considerado legal pelo TSE? 

Segunda, como o TSE tem julgado os casos de subcontratações de empresas 

registradas em nome de servidores públicos de carreira? 

Terceira, o Sr. Presidente mencionou que 37% dos gastos da pandemia são com 

as terceirizações. Uma dúvida. São 37% dos gastos totais na Saúde? Esses 37 representam 

o total destinado pelo estado a entidades do terceiro setor, ou o total transferido por essas 

entidades a terceiros? 

Quarta, há diferença de entendimento pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre a 

ocorrência de quarteirização, quando estamos diante de um contrato de gestão, e quando 

estamos diante de um convênio, ou outra espécie de ajuste do terceiro setor? 

Quinta, o senhor mencionou vários casos na área de Saúde, que é, de fato, o que 

concentra maior volume de contratos. Mas o estado também tem parcerias com o terceiro 

setor, a área da Cultura, Desenvolvimento Social, Secretaria de Governo, entre outros. 

O tribunal tem encontrado casos de subcontratações também nessas áreas? O que 

já foi levantado a respeito? 

E a última, Excelência, e já agradecendo ao senhor, como ficam as 

subcontratações e quarteirizações, na hipótese de sub-rogação de contratos de gestão e de 

convênios?  

Esses contratos também são herdados, as ações trabalhistas, que muito me 

preocupam, desde a CPI das OSs. Funcionários dessas contratadas entram com ação 
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trabalhista e colocam no polo ativo as OSs. Isso passa de um para outro. Não sabemos 

como é cuidado.  

A Advocacia do Estado acho que não entra no polo, inicialmente, e essa conta vai 

ficar para o estado, futuramente, que é quem contratou, se existe algum pensamento dos 

senhores sobre isso. 

Uma pergunta final, Excelência, que a Janaina debate, todos nós, deputados, 

queremos saber, até porque é uma discussão, se é tema desta CPI, ou não. Os respiradores, 

ventiladores, como queiram chamar, teve uma contratação por parte de uma quarteirizada 

ou não? E se não foi quarteirizada, não é tema aqui da CPI. Nós vamos ver lá, pela 

Comissão de Saúde, Excelência. 

Muito obrigado pelo seu carinho por todos nós, pela sua presença, por esse tempo 

todo demandado, pela rapidez, pela agilidade do Tribunal de Contas. E à Sonia e à Ednéia 

também, muito obrigado, e também ao Paulo. 

Obrigado, presidente.  

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Obrigado, Sr. Presidente, 

deputada Analice Fernandes, essa elaboração do projeto de lei, a partir da nossa 

experiência, vou pedir exatamente ao pessoal da fiscalização, a nossa área técnica, a 

Sonia, a Ednéia e outros colegas que, a partir da experiência que elas têm, diária, com o 

tema, que nos ajudem a formalizar exatamente uma proposta de modernização, na 

verdade, da área de legislação estadual, com relação a isso, abordando os temas que temos 

enfrentado aqui. 

Então, eu não saberia dizer, no momento, quais sugestões, para não esgotar a 

matéria e deixar ela em aberto, e fazer a Ednéia e a Sonia trabalharem mais um pouquinho.  

 

A SRA. - Estamos aqui para isso. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Pois é. E como trabalham! E 

sabem que o teletrabalho rendeu mais do que no trabalho presencial. Nós temos muitos 

startups e os trabalhos dos nossos técnicos têm sido fantásticos.  

Se há salários acima da média, a informação dessas variações são de que são 

salários de mercado, se sujeitam às tabelas do serviço público. São salários de mercado. 

Paga bem médicos. Médicos costumam ganhar bem, autônomos, alguns são mais do que 
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outros. Enfim, eu não sei qual seria o mercado de médico, mas as organizações sociais 

procuram trabalhar num mercado que, dizem, senão não conseguem captar. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Traz mais tranquilidade para nós, 

porque existe uma fala que há diretores que ganham salários astronômicos, um absurdo. 

Então, fico mais... 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Duzentos mil, Excelência. 

 

A SRA. ANALICE FERNANDES - PSDB - Então, 200 mil. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Para nós, pobres mortais, é 

astronômico, às vezes; para eles, não, esse é o mercado. Eles pegam o Paulo Rossi, por 

exemplo, comparar com ele. Ele ganha milhões, eu também quero. Mas veja como a 

matéria é difícil.  

Nepotismo, você disse, deve existir assim às pampas. Não pelo mau lado, faz 

sentido, mas o diretor da OS tem lá o cunhado que é médico excepcional, pode prestar 

serviço. Eu não vejo nepotismo. Que tem, tem, mas não vejo nisso nele, em desfavor do 

serviço. 

Falta de transparência, como você bem lembrou, é um dos esforços que vamos ter, 

temos que melhorar. 

Para o nosso presidente, se há um limite para quarteirização? Não, não tem. Limite 

sempre no bom senso. Limite é daquelas regras de Direito Administrativo, do bom 

administrador, da probidade. Enfim, apurado que há uma transferência, digamos, 

exagerada das ligações da OS, além do que seria razoável, evidentemente se condena 

(Inaudível.), simplesmente captou o contrato e transferiu, quer dizer, não tinha capacidade 

de prestar o serviço médico, não tinha capacidade de administrar e gerenciar. Se não tinha 

capacidade, não poderia ter sido contratado. Mas o tribunal está atento. Em muitos casos 

tem considerado irregulares casos dessa natureza. Mas não há um limite que se possa 

traçar. Vale o mesmo para subcontratações.  

Esses 37% que eu falei são aproximados. Referem-se aos recursos transferidos 

federais e estaduais e são da ordem de quatro bilhões e pouco, de março até agora, por aí, 

e são aplicados no terceiro setor, geralmente hospitais de campanha, não é? Você tem que 

construir de um dia para o outro, você chama uma terceirizada (Inaudível.) ou aparece 
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uma Iabas da vida, como foi lembrado (Inaudível.). Isso também o tribunal está 

preocupado, está acompanhando. 

O tratamento dado aos convênios de contrato de gestão é um tratamento 

diferenciado, sim. Os convênios são institutos muito mais antigos. Na verdade já é um 

conjunto de vontades entre uma empresa, uma sociedade civil e o estado, ambos buscando 

um determinado propósito. Geralmente se dá na área assistencial. Então, transfere-se o 

dinheiro, ele é fundo perdido, mas há uma prestação de contas direta para o tribunal. 

Dificilmente há problemas de transparência aí, apenas são mais facilmente 

acompanhados.  

Os contratos de gestão têm todo um revestimento diferente, uma característica 

diferente. Do convênio você cobra a apresentação de resultados, mas você não contrata 

metas, você contrata o serviço, na verdade. Você convenia aquele serviço, e ele vai se 

dando e o resultado é aquele que conseguiu.  

Ora, a gestão, você contrata exatamente o atingimento de metas. E têm razão as 

organizações sociais, na área da Cultura, onde também tem muita quarteirização, sim; 

claro que tem. Aliás, é onde mais tem. O tribunal também está acompanhando e havia 

mais uma sub-rogação. Eu não tenho notícia, eu pessoalmente não tenho. Não sei se a 

Sonia ou a Ednéia têm informação. Paulo, uma sub-rogação. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - A gente encontrou na… Isso na 

quarteirização, onde uma empresa está sub-rogando outra, mas já é outro momento, já 

é… 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Dentro da quarteirização? 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - É, é, o cúmulo do cúmulo, mas está 

havendo a quarteirização. Em alguns casos a gente está… 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Está havendo… Onde estamos 

chegando, está na quinteirização. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - É. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Isso precisa ter freios. Espero… 
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O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Só falta crime organizado, 

Excelência. 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Ou desorganizado, eu não sei.  

Senhores, eu acho que é o que eu tinha a esclarecer, mas continuo à disposição a 

qualquer momento. Se faltou alguma coisa, peço, por gentileza, ao presidente, ao relator 

que nos procure, e estamos aqui permanentemente à disposição. 

E vamos definir o diretor-geral, qual será o assessor que vai acompanhar os 

trabalhos aqui. 

Fico muito contente de ter repartilhado esta manhã com todas as senhoras e com 

os senhores.  

E daqui a pouco vamos para o almoço. Mas já pedi para avisar, alguém foi na 

frente e avisou que talvez me atrase, e aí eu queria a compreensão dos meus convivas. É 

tão difícil almoçar, hoje em dia, não posso perder essa oportunidade. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Obrigada, presidente. 

 

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

Obrigado a todos. 

Será que a Sonia e a Ednéia poderiam só falar para a gente sobre… Se elas têm 

alguma coisa sobre sub-rogações e ações trabalhistas, mesmo que o senhor nos deixe para 

cumprir esse compromisso importante. (Vozes sobrepostas.) 

 

O SR. EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Elas permanecem. Eu me 

despeço. Boa tarde. 

 

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

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Oi. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Oi, tudo bem? 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Vamos começar nós agora. Vamos lá. 
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Esse é o grande problema, é o problema… Desde de 98 isso acontece. E no projeto 

de lei, eu acho que, no federal eu tenho certeza, o de vocês eu também tenho 

acompanhado, mas vocês já tiveram o cuidado de deixar lá, não é? Vai ter que ter uma 

reserva técnica para poder cumprir com isso.  

Então, dentro do plano de trabalho vocês tiveram a preocupação de dizer: “Olha, 

até para poder resolver essa situação, não existe essa forma, se não for através de um 

dispositivo legal. E tanto o federal quanto o estadual tiveram essa preocupação. Até então 

isso não estava acontecendo e a gente tem alguns problemas de OS. Chega no final das 

contas ele fala: “O que que eu faço agora?” A vantagem de… Não sei se é vantagem ou 

desvantagem, mas a gente tem um histórico de organizações sociais que está aí há 20 

anos, desde 98. Então, são as mesmas. Então, sendo as mesmas, esse problema não está 

ocorrendo porque (Vozes sobrepostas.) 

A gente tem alguns casos, mas são bem pontuais. Não é aquela coisa de “Eu passo 

para outra, mas eu passo para outra com porteira fechada.” Então, vai todo mundo para a 

outra. A movimentação em São Paulo, nos municípios, é maior, mas dentro do estado ela 

quase não existe. E tem acontecido de entrar gente nova; poucas novas, mas a gente tem 

as… Desde que a gente começou a história estão lá. Mas o lado bom da coisa é que agora 

vocês têm um dispositivo, quer dizer, assim que for aprovado, a gente já tem essa 

possibilidade legal de dizer: “Olha, quando eu for fazer o meu plano de trabalho, eu tenho 

que ter essa reserva para não ser pego de surpresa”, porque quem vai acabar sendo 

prejudicado é o funcionário que não tem nada a ver com essa história. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Dra. Sonia, desculpem-me 

os outros deputados, Dra. Sonia, o tribunal não tem o quantitativo enquanto número de 

ações ou em valores de quanto monta essa ação trabalhista toda? 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - A gente… Em alguns relatórios, a gente 

aponta o tamanho da dívida de algumas organizações sociais, porque já está trazendo um 

impacto muito grande. Então, a gente tem pelo menos… Eu tenho, acho que umas três, 

você também tem, não é, Ednéia? 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Tenho, mas fica no âmbito 

daquele contrato. 
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A SRA. SONIA REGINA ROCCO - É, não é no geral. Nós não temos uma 

informação geral disso. Teria que ser feito um levantamento… 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Um levantamento. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Mas aí esse levantamento teria que ser 

processo por processo, porque a gente não tem um plano de dados para isso. 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Ou requisitar direto das OSs. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Também, também. 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Para fazer um trabalho diferente, 

pedindo para as OSs que nos informem os passivos trabalhistas, se for de interesse da 

CPI. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É. Imagine, acho que é 

importante. A gente vai oficializar isso, esses questionamentos e tal, mas é a grande 

preocupação, não é? Eu contrato alguém que contrata alguém, e esse alguém não cumpre 

nada do que deveria cumprir, porque todos estão recebendo por isso, e depois isso volta 

para o estado como um custo do pessoal. Tem muitas OSs. O pessoal faz o que tem que 

fazer com a OS tudo de ruim, depois essas OSs passam para um laranja. Essas pessoas 

vão para uma nova OS, e essa é a grande preocupação nossa. Mas eu agradeço. 

Eu pergunto às Sras. e aos Srs. Deputados se tem mais algum questionamento à 

Dra. Sonia, à Dra. Ednéia. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Ficou uma questão, acho que do Thiago, 

que não foi respondida. Ele perguntou das análises das prestações de contas do Poder 

Público Estadual, se a gente checa a documentação da quarteirização. Era isso mesmo? 

Eu anotei, eu não sei. 

Ele está aí, o Thiago? Acho que não está mais. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - É isso mesmo. 
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A SRA. SONIA REGINA ROCCO - É isso, Thiago? 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Isso. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Então, o que acontece? A gente fiscaliza. 

Esse é o nosso foco, inclusive. Todas essas despesas são fiscalizadas na ponta. Então, ele 

faz a quarteirização, a organização social tem que disponibilizar para a gente todos esses 

documentos. E o trabalho atual é quase que 100% nessas despesas, porque elas é que vão 

trazer problema, com toda certeza, porque não tem comparativo de preço, tem empresa 

que não existe, tem uma série de coisas. Então, a gente as fiscaliza também. E quando o 

órgão tem que deixar disponível essas informações no site dele, a organização social 

também identifica essas despesas. Não é, Ednéia?  

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Sim, com certeza. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Elas são identificadas. Todas as despesas 

quarteirizadas também são identificadas, tem que dar publicidade a essas despesas. 

Eu acho que essa tinha ficado pendente. 

 

O SR. THIAGO AURICCHIO - PL - Obrigado. 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - O Paulo quer falar um pouquinho 

sobre o Iabas. 

 

A SRA. SONIA REGINA ROCCO - Ah, que bom, ele está aí. 

 

O SR. PAULO MASSARU UESUGI SUGIURA - Bom dia, bom dia, 

deputados. 

 

A SRA. EDNÉIA DE FÁTIMA MARQUES - Bom dia. 

 

O SR. PAULO MASSARU UESUGI SUGIURA - (Inaudível.) a quem eu 

cumprimento todos os deputados. Peço… deixar claro em relação ao Instituto Iabas, 

porque o tribunal mandou tomar uma providência. Essa contratação do Iabas, todos 
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sabem, foi feita no entorno ali da construção do hospital de campanhas do Centro de 

Convenções do Anhembi. Certo? Ao todo foram dois (Inaudível.), um valor de 85 

milhões, que foram repassados ao Instituto Iabas, e um valor de 35 milhões repassados à 

SPDM. Porém... 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Uma questão de 

ordem, Sr. Presidente. Do Dr. Paulo… 

 

O SR. PAULO MASSARU UESUGI SUGIURA - Pois não, pois não. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - A nossa comissão que 

está marcada para o meio-dia, como é que vai ficar? Convocar uma extraordinária à uma 

hora, (Inaudível.), ou não? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Excelência, nós temos ainda 

10 minutos nessa sessão, que ela começou um pouquinho depois das 10. Será que a gente 

consegue… Acho que nós temos… A outra sessão já está convocada, logo após essa. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - É que eu talvez saia 

um período da hora. Só se V. Exa., quando acabar tudo aqui, convocar uma extraordinária 

para um minuto após, depois. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Já está convocada.  

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Já está convocada, 

Excelência. 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - Já está convocada. 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Meio-dia e meia? É 

isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - É em seguida, logo em 

seguida.  
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O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Porque meio-dia e 

meia, teria o prazo até meio-dia e 45 para se dar início. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato, vamos ver se a gente 

consegue terminar nesses 10 minutos. Bem lembrado, Excelência. Muito obrigado. O 

nobre deputado Wellington Moura é… 

 

O SR. WELLINGTON MOURA - REPUBLICANOS - Não, só para… 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Queria (Inaudível.), ele quer 

agradecer. Vamos ver se a gente consegue terminar em 10 minutos isso. 

Quem estava com a palavra? 

 

A SRA. JANAINA PASCHOAL - PSL - É o Dr. Paulo, estava dando uma 

explicação importante. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Exato. Paulo, por gentileza. 

 

O SR. PAULO MASSARU UESUGI SUGIURA - Eu prometo concluir em três 

minutos nesse desafio. 

O Instituto Iabas foi contratado pela Prefeitura do Município de São Paulo num 

contrato de gestão. Então, essa competência de sustar, de tomar alguma providência em 

relação ao contrato de gestão com o Iabas pertence ou à Câmara Municipal de São Paulo 

ou ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo. Embora existam recursos federais 

e recursos estaduais nesses contratos de gestão com o Iabas e com a SPDM, no total de 

110 milhões, a providência inicial, a competência inicial de tomar quaisquer providências 

nesse contrato de gestão foge à esfera de competência do Tribunal de Contas do Estado.  

Cabe ao Tribunal de Contas do Município ou à Câmara do Município ou ao 

Ministério Público do Estado. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo vai analisar 

esse recurso transferido, que houve um recurso transferido (Vozes sobrepostas) para o 

município de São Paulo, assim como para todos os 645 municípios de São Paulo, por 

meio do relatório anual de prestação de contas, só que isso é analisado no contexto das 
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contas da Secretaria do Estado. O Iabas será analisado dentro do contexto das contas da 

Secretaria, mas não desse contrato de gestão, porque foge à nossa competência. 

É só isso que eu gostaria de explicar nesse contexto aí do por que o Tribunal de 

Contas não adotou nenhuma providência em relação ao Iabas. Porque foge à nossa 

competência. 

Obrigado pela palavra. 

 

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

Algum deputado tem mais algum questionamento? Podemos dar por encerrada a 

presente sessão? A Sonia, a Ednéia. 

Então, eu quero… 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Pela ordem, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Pois não, deputado Alex de 

Madureira. 

 

O SR. ALEX DE MADUREIRA - PSD - Presidente, só queria perguntar como 

o senhor vai proceder, o senhor vai encerrar, vai dar uns cinco minutos e voltar, ou vai 

voltar já direto? 

 

O SR. PRESIDENTE - EDMIR CHEDID - DEM - Não, Excelência. 

Imediatamente. Termino essa e já começo a outra. A gente tem aí três, quatro minutos aí 

para… de tempo ainda. Ok? 

Agradecer aí à Sonia, à Ednéia, ao Paulo, ao Exmo. Dr. Edgard Camargo 

Rodrigues, a toda equipe do Tribunal de Contas pela colaboração, pelas respostas, pela 

presença, pela dedicação que eles têm. E já agradecendo antecipadamente toda a ajuda e 

as sugestões que vão nos dar durante o processo dessa CPI. 

Muito obrigado a vocês. Deus abençoe vocês, a família de vocês. 

E eu dou por encerrada a presente sessão. E já vou iniciar a outra. 

Dou por encerrada a presente sessão, agradecendo à presença de todos os 

senhores. 

  

* * * 
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- Encerra-se a reunião. 

 

* * * 


