RELATÓRIO FINAL DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, E CONSTITUÍDO
PELO ATO Nº 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, PRORROGADO PELO ATO N.º 8, DE
09/02/2021, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO – ALESP

COORDENADOR: DEPUTADO BARROS MUNHOZ
DEPUTADOS MEMBROS
Deputado Wellington Moura - PRB Titular
Deputado Rodrigo Moraes - DEM Titular
Deputado Adalberto Freitas - PSL Titular
Deputado Dr. Jorge do Carmo – PT Titular
Deputada Analice Fernandes - PSDB Titular
Deputado Dirceu Dalben - PL 1º Suplente
Deputado Ricardo Mellão - NOVO 2º Suplente
Deputado Márcio da Farmácia - PODEMOS 3º Suplente
Deputado Delegado Olim - PP 4º Suplente
Deputada Isa Penna - PSOL 5º Suplente
Deputado Jorge Caruso - MDB 6º Suplente

I – CONSTITUIÇÃO E OBJETIVO
O GRUPO DE TRABALHO criado pelo artigo 3º do Decreto Legislativo nº 2.493, de 30
de março de 2020, e constituído pelo Ato nº 34, de 16 de abril de 2020, com
funcionamento prorrogado pelo Ato n.º 8, de 09 de fevereiro de 2021, ambos do
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, tem como
objetivo acompanhar a situação fiscal e a execução orçamentária e financeira junto ao
Governo do Estado sobre as medidas pertinentes à emergência de saúde pública
relacionada ao coronavírus (Covid-19). Composto por 6 membros efetivos e suplentes
de igual número, ao colegiado foi aplicado, no que couber, as disposições regimentais
relativas às Comissões Permanentes para fins de suas atribuições.
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Importante ressaltar que o Deputado Jorge do Carmo (PT), membro titular deste
colegiado, ingressou no Grupo de Trabalho a partir da reunião de 07 de maio,
participando ativamente de nossas reuniões após essa data.
Neste relatório final pretendemos trazer ao conhecimento da Assembleia Legislativa do
Estado de São Paulo, um breve balanço das atividades realizadas pelo Grupo de
Trabalho legalmente instituído pelo Presidente da Casa e do material enviado ao
colegiado, cuja análise foi preliminarmente sistematizada em relatório parcial,
apresentado no final de julho p.p. com ciência à Casa Legislativa, nos termos do que
estabelece o Ato de criação do Grupo, que agora segue completo com as
manifestações anteriores.
Já de início, em 24 de abril do corrente, foi realizada reunião para estabelecer um
cronograma das atividades do Grupo. O Coordenador, Deputado Barros Munhoz,
sugeriu envio de solicitações ao Governo do Estado e pediu que cada deputado ou
deputada encaminhassem as solicitações para deliberação nas reuniões. Na ocasião
foi estabelecido dia e hora para encontros semanais, sem prejuízos de reuniões extras
e sugerido visitas aos órgãos públicos. Considerando, entretanto, o período do
isolamento social e os cuidados recomendados pelos órgãos nacionais e internacionais
comprometidos com a saúde sanitária, de evitar aglomerações e contatos,
principalmente no sentido de proteger profissionais da área de saúde e outros, bem
como pacientes, foram descartadas visitas a órgãos públicos e ou estabelecimentos
hospitalares permanentes ou temporários. As reuniões foram todas realizadas por meio
de plataforma digital e contaram com representantes da Secretaria de Estado da
Saúde, Tribunal de Contas do Estado, Secretaria de Governo e Corregedoria Geral de
Administração. A seguir, passamos a relatar brevemente os encontros ocorridos nos
meses de abril, maio, junho e julho, cujas atas e documentos recebidos, seguem
anexadas ao final.
No segundo semestre de 2020 o Grupo acompanhou a tramitação do processo de
vacina protagonizado pelo Instituto Butantan, e outros contratos, como Hospitais de
Campanha, e considerando que toda fiscalização ficou a cargo do Tribunal de Contas,
as decisões da Corte serão incorporadas a este Relatório Final.
II - DAS REUNIÕES REALIZADAS E DOS REQUERIMENTOS APRESENTADOS

No dia 30 de abril de 2020, sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz,
participaram da reunião a Senhora Deputada Isa Penna (5ª suplente) e os Senhores
Deputados Barros Munhoz (coordenador), Adalberto Freitas (membro titular), Rodrigo
Moraes (membro titular), Wellington Moura (membro titular), Ricardo Mellão (2º
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suplente) e Delegado Olim (4º suplente). Também estiveram conectados ao ambiente
virtual em que se realizou a reunião, servidores da Casa, assessores técnicos dos
deputados membros, bem como servidores indicados pelo Presidente da Casa para
auxiliar os trabalhos do grupo, tais como Iris Kammer e Carolina Canniatti Ponchio,
Procuradoras da Alesp e Roberta Clemente, da Secretaria Geral Parlamentar.
Algumas sugestões como minutas de pedidos a serem aprovados nas reuniões futuras
foram sugeridas pela Deputada Isa Penna, o que foi observado no decorrrer dos
encontros seguintes. Houve queixa do Deputado Ricardo Mellão sobre a falta de
respostas a Requerimentos de Informações, de sua autoria, encaminhados ao Poder
Executivo, sobre os gastos efetivados nesse momento. Em vista disso, o Deputado
Barros Munhoz indicou ao Deputado Ricardo Mellão que elaborasse uma proposta
sobre como esses dados poderiam ser apresentados aos Deputados e encaminhasse
para compor a pauta da próxima reunião. Na ocasião o Deputado Rodrigo Moraes
destacou a necessidade de acompanhar com especial atenção os repasses que devem
ser feitos aos municípios. Por fim, o Deputado Adalberto Freitas falou sobre a
necessidade de buscar detalhes sobre os gastos que estão sendo efetivados para que
cada um dos membros do Grupo tenha condições de prestar contas aos partidos e
eleitores.
Sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz, participaram da reunião do dia 07 de
maio as Senhoras Deputadas Analice Fernandes (membro titular) e Isa Penna (5ª
suplente) e os Senhores Deputados Barros Munhoz (coordenador), Wellington Moura
(membro titular), Doutor Jorge do Carmo (membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente)
e Delegado Olim (4º suplente).
O Deputado Barros Munhoz fez considerações sobre a importância da atividade
fiscalizatória exercida pelo Grupo de Trabalho, destacou que sua “missão é cumprir
aquilo que a Mesa determinou” e ressaltou que o poder de fiscalização legislativa é
outorgado sempre aos órgãos colegiados, legalmente constituídos no âmbito da
Assembleia Legislativa.
Como embasamento, leu aos membros um trecho da manifestação da Procuradoria da
Alesp acerca do tema: “no que toca à atividade fiscalizatória, o artigo 14, § 9º, da
Constituição Estadual é claro ao dispor: 'O Deputado ou a Deputada, sempre que
representando uma das Comissões Permanentes, Comissões Parlamentares de
Inquérito ou a Assembleia Legislativa, neste último caso mediante deliberação do
Plenário, terá livre acesso às repartições públicas podendo diligenciar pessoalmente
junto aos órgãos da administração direta e indireta e agências reguladoras sujeitandose os respectivos responsáveis às sanções civis, administrativas e penais previstas em
lei, na hipótese de recusa ou omissão'. Sobre o tema, ainda, a Lei 10.869, de Setembro
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de 2001, que dispunha sobre o exercício do poder de fiscalização dos Deputados
Estaduais do Estado de São Paulo, foi declarada inconstitucional pelo STF nos autos
da ADI 3.046, de 2004, que concluiu: o poder de fiscalização legislativa da ação
administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara
do Congresso Nacional, no plano federal, ou da Assembleia Legislativa no dos
Estados, nunca aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em
representação de sua Casa ou Comissão”.
Acrescentou, ainda, que as duas principais questões a serem tratadas pelo Grupo no
momento referem-se aos dilemas criados em torno da aquisição de respiradores e
aventais para proteção individual, que foram destacados em matérias veiculadas na
mídia, lembrando que o tema já se tornou objeto de inquérito aberto pelo Ministério
Público Estadual e de investigação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado.
Nesta primeira reunião deliberativa foram aprovados requerimentos solicitando
informações aos órgaõs públicos do Estado que estão na gestão financeira,
orçamentária no combate à pandemia do Coronavirus, cujas pautas seguem ao final
anexadas. Tais pleitos foram encaminhados pelos Deputados Ricardo Mellão e
Rodrigo Moraes. Na reunião foi ainda decidido sobre a criação de um link no Portal da
Alesp a fim de que sirva como um repositório de informações referentes à atuação do
Grupo, o que está em pleno funcionamento no portal indicado no endereço:
https://www.al.sp.gov.br/alesp/covid-19/
No dia 14 de maio realizou-se a Quarta Reunião do Grupo sob a coordenação do
Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião as Senhoras Deputadas Analice
Fernandes (membro titular) e Isa Penna (5ª suplente) e os Senhores Deputados Barros
Munhoz (coordenador), Wellington Moura (membro titular), Doutor Jorge do Carmo
(membro titular), Rodrigo Moraes (membro titular), Adalberto Freitas (membro titular),
Ricardo Mellão (2º suplente) e Delegado Olim (4º suplente).
Nesta reunião o Coordenador do GT, Deputado Barros Munhoz, informou que recebeu
e disponibilizou a todos os membros um ofício da Secretaria da Fazenda esclarecendo
sobre os créditos suplementares realizados pelo Governo Estadual.
Foram aprovados requerimentos de autoria do Deputado Adalberto Freitas e da
Deputada Isa Penna.
A quinta reunião do Grupo de Trabalho ocorreu no dia 29 de maio sob a coordenação
do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião a Senhora Deputada Isa Penna
(5ª suplente) e os Senhores Deputados Wellington Moura (membro titular), Doutor
Jorge do Carmo (membro titular), Rodrigo Moraes (membro titular), Adalberto Freitas
(membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente) e o Delegado Olim (4º suplente).
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Já nesta reunião o coordenador do Grupo informou sobre a falta de respostas dos
ofícios anteriormente encaminhados ao Estado e comunicou que reiterou alguns
pedidos às Secretarias. O Grupo decidiu que era preciso ir além e foi decidido se valer
dos Requerimentos de Informações para obter as respostas necessárias à atuação do
Grupo. Os Requerimentos foram publicados no dia 5 de junho do corrente sob os nºs
334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 e 351, anexos ao final.
Na reunião foram aprovados pedidos da Deputada Isa Penna e do Deputado Jorge do
Carmo.
No dia 02 de junho realizou-se a sexta reunião do Grupo, sob a coordenação do
Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião a Senhora Deputada Analice
Fernandes (membro titular) e os Senhores Deputados Barros Munhoz (coordenador),
Wellington Moura (membro titular), Doutor Jorge do Carmo (membro titular), Adalberto
Freitas (membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente) e Delegado Olim (4º suplente).
O Deputado Barros Munhoz deu início a reunião esclarecendo que dos inúmeros
ofícios encaminhados aos órgãos do Estado, restavam, ainda, 05 (cinco) ofícios
pendentes de resposta e que somente alguns ofícios encaminhados à Secretaria da
Fazenda e à Secretaria do Planejamento tiveram resposta e apresentou a seguinte
sugestão aos presentes:enviar pedido ao Presidente da Casa para ajudar nas
respostas dos ofícios do Grupo.
O Deputado Ricardo Mellão sugeriu convite ao Corregedor Geral do Estado, o que foi
prontamente aprovado por unanimidade. De forma a contribuir com as respostas ao
Grupo, o Deputado Wellington prontificou se a falar com o Deputado Carlão Pignatari,
sobre a possibilidade do comparecimento do Senhor Secretario de Estado da Saúde.
Na sétima reunião do Grupo de Trabalho, realizada em 09 de junho, participaram, além
do Coordenador Deputado Barros Munhoz, que presidiu os trabalhos, os Deputados
Jorge do Carmo, Adalberto Freitas, Ricardo Mellão e a Deputada Analice Fernandes e,
como convidada a Doutora Ruth Helena Pimentel de Oliveira, Presidente da
Corregedoria Especial Extraordinária. O Coordenador, Deputado Barros Munhoz iniciou
dizendo que a orientação da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa era que o Grupo
acompanhasse o trabalho do Executivo e verificasse a ocorrência de eventuais
irregularidades ou anormalidades que pudessem ser melhoradas ou sanadas. Relatou,
ainda, que ofícios enviados às Secretarias de Governo, Desenvolvimento Social,
Fazenda, Planejamento e Saúde, não obtiveram respostas; submetido o assunto ao
Presidente da ALESP, foi enviado um único oficio para resposta obrigatória no prazo de
30 dias; Deputados manifestaram o desejo de conhecer o trabalho da Corregedoria
Especial Extraordinária que foi criada para tratar de aquisições, produtos, insumos,
bens e serviços relativos à pandemia, recebendo todas as informações necessária.
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Dra. Ruth informou que o Governador criou , no site da transparência, um link para os
gastos com o Covid e que atualmente existem 7 processos correcionais, sendo que os
assuntos são examinados também pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público do
Estado.
Na Reunião do Grupo de Trabalho, realizada em 11 de junho, participaram, além do
Coordenador Deputado Barros Munhoz, que presidiu os trabalhos, os Deputados,
Jorge do Carmo, Adalberto Freitas, Ricardo Mellão, Wellington Moura, Rodrigo Moraes
e Marcio da Farmácia; compareceram ainda, a convite do Grupo, o Senhor Presidente
do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Edgard de Camargo Rodrigues, o
Diretor Geral do TCE, Doutor Sérgio Rossi, o Senhor Paulo Machado Uesugi, Diretor
Técnico do Departamento de Supervisão da Fiscalização I, o Senhor Alexandre
Teixeira Carsola, Diretor Técnico do Departamento de Supervisão da Fiscalização II e o
Senhor Fábio Correa Xavier, Diretor Técnico do Departamento de Tecnologia da
Informação. O Deputado Munhoz informou que a finalidade do Grupo de Trabalho era
conhecer as iniciativas tomadas no período excepcional da pandemia, relativas a
contratos, licitações, compras, despesas, instalação de hospitais de campanha, no
aspecto legal, contábil, tributário, fiscal, bem como tomar conhecimento do andamento
dos trabalhos; foi informado que o Tribunal de Contas acompanhou as ações, inclusive
a compra de 650 respiradores pela Fundação Butantan, em regime de urgência, bem
como a despesa de 14 milhões, com a compra de aventais, posteriormente cancelada.
O Diretor Técnico do Departamento de Tecnologia da Informação esclareceu que
estava sendo providenciado um canal eletrônico, criado um link para acesso aos
relatórios do Tribunal; informaram, ainda, que o processo relativo a compra de
respiradores da China, ou seja, 3.000 comprados e só 1.280 entregues, estava no
Gabinete do Relator e que cada processo referente a pandemia tem um relator. O
Deputado Munhoz reafirmou que o Parlamento acompanha todos os atos do Governo e
solicitou ao Senhor Presidente do Tribunal de Contas dados de todos as ações
relativas ao enfrentamento da pandemia de Covid19, antes do encerramento da
reunião.
No dia 18 de junho participaram, além do Coordenador Deputado Barros Munhoz, que
presidiu os trabalhos, os Deputados Adalberto de Freitas, Jorge do Carmo, Ricardo
Mellão, Rodrigo Moraes e a Deputada Analice Fernandes e, como convidada, a Dra.
Ruth Helena Pimentel de Oliveira, Presidente da Corregedoria Especial Extraordinária.
Foi registrado o envio, pela Secretaria de Governo, de oficio referente aos Fundos, bem
como a cotação de cada um e informado que o assunto se encontrava na Procuradoria
Geral do Estado, para elaboração do Decreto Regulamentador da Lei. Foi citada a
falta de respostas aos requerimentos enviados para vários órgãos, principalmente à
Secretaria da Saúde, e a Senhora Corregedora se prontificou a ajudar na obtenção dos
dados; houve solicitação do link da Corregedoria pelos senhores Deputados, para
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terem pronto acesso as informações. Foram solicitadas, ainda, informações sobre
custos, eventuais perdas, levantada a existência de acordos por Nota de Empenho no
lugar de contratos e explicado pela Corregedora que houve autorização da PGE, por se
tratar de compra com fornecimento imediato e caso de emergência devido a
pandemia; no encerramento a Doutora Ruth se dispôs a enviar oficio aos órgãos do
estado encarecendo fossem respondidas as questões formuladas pelo Grupo de
Trabalho.
Na reunião do dia 25 de junho, participaram, além do Coordenador Deputado Barros
Munhoz,que presidiu os trabalhos os Deputados Delegado Olim, Adalberto de Freitas,
Jorge do Carmo, Ricardo Mellão, Wellington Moura e a Deputada Analice Fernandes. A
referida reunião versou sobre a falta de respostas aos requerimentos enviados para
vários órgãos, sendo certo que dos 20 enviados só 06 foram respondidos, vagamente.
A maioria das indagações não foram respondidas e se reportavam a fiscalização do
destino dos recursos destinados ao enfrentamento da pandemia de Coronavirus,
pergunta sempre formulada pela população eleitora; concluíram pelo envio de um
requerimento de informação ao Governo do Estado, cujo prazo de resposta é de 30
dias; afinal foi ressaltado que a Assembleia Legislativa colaborou doando 70% do seu
Fundo de Reserva, 30% dos salários dos Deputados, além de verba de gabinete.O
Senhor Coordenador e demais Deputados propuseram fosse feito pela Mesa um
requerimento convidando os Secretários da Saúde e da Fazenda, ou representante,
para dar resposta aos questionamentos.
A 11ª reunião do Grupo de Trabalho, ocorreu em.02 de julho, participaram, além do
Coordenador Deputado Barros Munhoz que presidiu os trabalhos os Deputados,
Delegado Olim, Jorge do Carmo, Adalberto Freitas, Ricardo Mellão, Wellington Moura e
a Deputada Analice Fernandes; compareceu ainda, a convite do Grupo, o Doutor
Eduardo Ribeiro Adriano, Secretario Executivo da Secretaria de Estado da Saúde,
acompanhado de seus assessores; a reuniao versou sobre os hospitais de campanha
do Estado, ou seja, o Complexo do Parque Ibirapuera, a AME Barradas, em Heliópolis
e o Hospital de Campinas, sendo os 2 primeiros administrados pela SECONCI e o
terceiro pela Santa Casa de Franca. Secretário informou que as normas técnicas
referentes aos mesmos encontram-se no portal e que foram fornecidos os custos de
cada um, a saber: Ibirapuera, com um custo total de R$61.337.328,78, o Hospital de
Campinas com custeio de R$ 1.547.000,00, durante 4 meses e a AME Barradas com
um custo total de R$30.373, 233,72(não será desativado). Discorreu, também,
respondendo as perguntas, sobre os respiradores adquiridos na China, por R$ 550
milhões, ou seja R$ 183.000,00 cada um. O Secretario informou que os respiradores
nacionais haviam sido todos comprados pelo Governo Federal e no Brasil custavam
entre R$ 40.000,00 e R$60.000,00 cada um mas já não existiam na praça. Na primeira
compra,dos 3.000 a serem enviados, vieram somente 1280. Sobre a variação de
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preços dos mesmos o Secretario informou que o assunto estava sendo averiguado pelo
Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público de São Paulo e demais
elementos estavam no site da transparência.
No dia 16 de julho participaram da reunião, além do Coordenador Barros Munhoz, que
presidiu os trabalhos, os Deputados Adalberto Freitas, Delegado Olim, Jorge do
Carmo, Ricardo Mellão e Wellington Moura; compareceu ainda, a convite do Grupo a
Doutora Andra Robert de Carvalho Campos, Subsecretaria de Serviços do Cidadão,
Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado do Governo. Na oportunidade foi
solicitado o envio de maior numero de EPIs aos Batalhões da Policia Militar e às
Delegacias de Policia; a Doutora se comprometeu a verificar e explanou acerca do que
foi questionado. Esclareceu que as doações, através de critério estabelecido, foram
capitaneadas pela Secretaria de Governo e que as despesas, compras, foram
realizadas por vários meios, como dispensa de licitação, inexigibilidade e outros tipos.
Ainda informou a criação de 2 paginas no site do Governo, contendo todos os
elementos solicitados, sendo uma somente para as doações e outra para a
transparência.
Na ultima reunião do semestre, realizada em 30 de julho de 2020, participaram, além
do Coordenador Deputado Barros Munhoz, os Deputados Delegado Olim, Adalberto
Freitas, Jorge do Carmo e Ricardo Mellão. A mesma versou sobre a existência de
sugestões a serem formuladas pelos membros presentes para o segundo semestre,
bem como sobre a apresentação de Relatório Parcial dos trabalhos realizados pelo
Grupo, possibilidade prevista no artigo 4º do Ato de criação. Questionados, todos os
Deputados presentes manifestaram-se de acordo, ficando acordado que o referido
relatório seria elaborado por seus Assessores, para posterior distribuição a todos os
Deputados da Casa e apreciado, na próxima reunião, pelos Deputados componentes
do Grupo de Trabalho.
III – Documentos encaminhados
Ao longo deste período foram solicitadas 82 informações aos órgãos Estaduais,
Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Fazenda e Planejamento,
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social, Secretaria de Estado de Projetos, Orçamento e Gestão,
Secretaria de Estado do Governo, Secretaria de Estado dos Transportes
Metropolitanos, Secretaria de Segurança Pública, Corregedoria Geral do Estado,
Comitê do Gasto Público,
encaminhados 59 ofícios. Alguns retornos foram
encaminhados por meio de ofícios ou por ocasião da oitiva de representantes do
Governo.
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Dada algumas dificuldades na obtenção de repostas do Governo, o Grupo se valeu do
expediente dos Requerimentos de Informações, assinado pelos Deputados Membros,
de nºs 343, 344, 345, 346, 346, 348, 349 e 351.
As informações de alguns requerimentos foram atendidos por meio das respostas
encaminhadas pela Secretaria de Estado de Saúde, Desenvolvimento Social e
Subsecretaria de Serviços do Cidadão, Tecnologia e Inovação da Secretaria de
Governo.

PEDIDOS DOS DEPUTADOS DO GT
AUTOR(A)
Dep. Barros Munhoz
Dep. Rodrigo Moraes
Dep. Ricardo Mellão
Dep. Adalberto Freitas
Dep. Isa Penna
Dep. Dr. Jorge do Carmo
Dep. Isa Penna e Dep. Dr. Jorge do
Carmo
Dep. Wellington Moura
Grupo de Trabalho

N° DE PEDIDOS POR
DEPUTADO(A)
3
9
26
2
21
4

N° DE OFÍCIOS POR
DEPUTADO(A)
2
3
5
1
3
3
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1

2
9

1
2

IV – Documentos recebidos
1 – Resposta a 15 questionamentos encaminhados à Secretaria da Saúde, por meio do
oficio 1813/2020, do Dr. Eduardo Ribeiro Adriano, Secretario Executivo de Saúde.
2 – Cópia do Processo de convênio do Hospital de Campanha de Ibirapuera, firmado
entre a Secretaria de Estado da Saúde e Serviço Social da Construção Civi do Estado
de São Paulo – SECONCI.
3 - Cópia do Processo de Aditamento de Contrato do Ambulatório Médico de
Especialidades “Dr. Luiz Roberto Barradas Barata” – Ame Heiópolis, firmado entre a
Secretaria de Estado da Saúde e Serviço Social da Construção Civi do Estado de São
Paulo – SECONCI.
4 – Cópia do Processo de Aditamento de Contrato do Ambulatório Médico de
Especialidades de Campinas - Ame Campinas, firmado entre a Secretaria de Estado
da Saúde e Fundação Santa Casa de Misericórdia de Franca.
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5 – Relação de respiradores para hospitais públicos do Estado – Total: 2476
6 – Planilha de distribuição de testes rápidos
30/04/2020 a 11/06/2020

do Miisterio da Saúde – Período

7 – Relação de contratos terceirizados e execução orçamentária – hospitais da
Administração direta e indireta
8 – Cópia do Processo SEDS-PRC-2020/00576 pregão eletrônico para a aquisição de
cestas básicas alimentícias, com destino à famílias em situação de extrema pobreza,
em razão do estado de calamidade pública decorrente da pandemia do covid-19 (novo
coronavírus), na forma da "ação alimento solidário", firmado entre a Secretaria de
Desenvolvimento Social - Coordenadoria de Desenvolvimento Social e JV-Alimentos.
9 – Decreto de Relação de Fundos de Despesa
10 – Cópia do Ofício GS/STM no 247/2O2O, do Secretário Executivo dos Negócios
Metropolitanos, com informações solicitadas pela Deputada Isa Penna.
11 – Cópia das informações recebidas da Corregedoria Geral da Administração Setorial Extraordinária, por meio do Ofício - SG-EXP-2020/02870 (nno), relativas aos
Relatórios de Diligências n.ºs 01/2020 e 02/2020, acompanhados de registros
fotográficos, realizadas pelos Corregedores integrantes da Corregedoria Setorial
Extraordinária, no Centro de Logística de Material de Consumo - CLMC, da
Coordenadoria Geral da Administração, e na Fundação para o Remédio Popular FURP, ambos da Secretaria de Estado da Saúde

V – Representantes do Governo do Estado Ouvidos no GT









Dra. Ruth Helena Pimentel de Oliveira - Presidente da Corregedoria Geral do
Estado
Edgard Camargo Rodrigues, Presidente do TCESP
Dr. Sergio Ciqueira Rossi, Secretário Diretor Geral do TCESP
Paulo Massaru Uesugi Sugiura, Diretor Técnico de Departamento de Supervisão
da Fiscalização I
Alexandre Teixeira Carsola, Diretor Técnico de Departamento de Supervisão da
Fiscalização II
Fábio Correa Xavier, Diretor Técnico de Departamento de Tecnologia da
Informação
Doutor Eduardo Adriano Ribeiro, Secretário Executivo da Secretaria de Estado
da Saúde e assessoria
Sra. Andra Robert de Carvalho Campos, Subsecretaria de Serviços do Cidadão,
Tecnologia e Inovação, da Secretaria de Governo
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VI- Análises Preliminares do Grupo de Trabalho

Neste relatório final de fiscalização, destacamos ações dos Deputados e, a partir de
contribuições dos deputados, apresentamos abaixo considerações de nossos
trabalhos.
A função precípua deste GT parlamentar é acompanhar a situação fiscal e da execução
orçamentária e financeira das medidas pertinentes à emergência de saúde pública
relacionada ao coronavírus (covid-19).
Contexto
É sabido que durante a situação de calamidade pública, nos termos do Decreto
Legislativo n.º 6/2020 e na forma do preconizado pelo artigo 65 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, a contagem dos prazos de recondução aos limites legais com
despesas de pessoal e dívida consolidada líquida ficará suspensa. De igual modo, os
resultados fiscais e a limitação de empenho ficam dispensados.
Por sua vez, aplica-se também à situação as condições previstas no §1º do
mencionado artigo 65, recentemente acrescentado pela Lei Complementar n.º
173/2020. Salienta-se que tais permissivos se aplicam, tão somente enquanto perdurar
a situação, àqueles entes federados que decretaram calamidade pública e que tiveram
o reconhecimento de tal situação pela Assembleia Legislativa Estadual, bem como para
fins exclusivos de combate integral da pandemia de COVID-19, especialmente no
tocante ao disposto nos §§2º e 3º do artigo.
Em tal cenário, o Governador do Estado de São Paulo tem a autorização para proceder
à abertura de crédito extraordinário, bem como às movimentações de dotações por
meio de transposição, remanejamento, transferência e utilização da reserva de
contingência, dando-se imediato conhecimento ao Poder Legislativo local.
Os recursos transferidos para o enfrentamento do Coronavírus deverão ser
classificados no código de aplicação 312 (partes fixa e variável) das Tabelas de
Escrituração Contábil – AUDESP/TCESP, combinado com as fontes de recursos que
identifiquem a origem dos valores recebidos, nos termos do Comunicado AUDESP nº
28/2020.
As entidades públicas poderão utilizar, adaptando-se às exigências locais, os modelos
de contratações fundamentadas na Lei nº 13.979/2020 - que dispõe sobre o
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus (COVID 19) -, elaborados a partir de insumos obtidos junto à
Consultoria-Jurídica da União no Estado do Rio Grande do Sul, à Secretaria de Gestão
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do Ministério da Economia e à Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde. (modelos
disponíveis no site http://www.agu.gov.br/page/content/detail/id_conteudo/908837)
Esse texto legal prevê que as contratações relacionadas ao enfrentamento da
pandemia do novo coronavírus podem ser concretizadas diretamente por dispensa de
licitação, independentemente do valor envolvido, enquanto pedurar o estado de
emergência de saúde de importância nacional.
Referida lei contempla, também, procedimentos mais ágeis, como o pregão com prazos
reduzidos ou a adesão a atas de registros de preços de outros órgãos, cuja escolha
deve se mostrar a mais adequada ao atendimento da situação concreta, além do
cuidado para que o preço praticado esteja de acordo com o mercado, evitando o
sobrepreço.
Congrega, ainda, a possibilidade de aquisição de bens e a contratação de serviços com
uso de equipamentos “seminovos”, resguarda a responsabilidade do contratado pelas
condições de uso de referido bem, bem como a contratação de empresas declaradas
inidôneas ou que estejam cumprindo a penalidade de suspensão do direito de licitar e
contratar com o poder púbçico. Nesse último caso, mister justificativa que ateste tratarse a contratada da única capaz de executar o objeto pretendido pela Administração
Pública (hipótese de inexegibilidade de licitação).
Ressalta-se que as contratações para atendimento da emergência ou calamidade
pública, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020 ou no artigo 24, IV, da Lei
Federal nº 8.666/93, devem demonstrar a devida pertinência em relação à situação
concreta, com pesquisa de preços comprovada por documentos idôneos e ampla
divulgação no Portal de Transparência, bem como limitar-se à parcela necessária ao
atendimento da situação de emergência.
Por fim, cumpre acrescentar, nesse contexto, a edição da Medida Provisória nº
961/2020, que não restringiu a sua abrangência a aquisição de bens, serviços e
insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, e reúne regras a respeito da
possibilidade de pagamentos antecipados nas licitações e contratos; da alteração de
limites de dispensa de licitação, em razão do valor; e da ampliação da possibilidade de
utilização do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, enquanto perdurar
o estado de calamidade reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, ou seja, até 31/12/2020.
Ao final de do prazo estabelecido pelas normas legais que regulam os atos da
Administração Pública neste período pandêmico, cumpre destacar que, as restrições
voltadas às relações sociais e comerciais continuaram a observar o Plano São Paulo.
Transparência e controle dos atos e despesas
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Os atos e despesas decorrentes da situação de calamidade pública estão organizados
e disponibilizados em espaço específico no correspondente Portal de Transparência,
de fácil localização e de ampla divulgação, nos termos da Lei Complementar nº
101/2000 e da Lei Federal nº 12.527/2011 e do §2º do artigo 4º da Lei Federal
n.º13.979/2020, com alterações posteriores, após sugestões do Grupo de Trabalho.
O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo atuou e continuará atuando
prioritariamente na avaliação e no controle das admissões, contratações, despesas e
demais atos decorrentes dessa situação, na forma da legislação pertinente, ficando os
órgãos interessados da Administração responsáveis pela demonstração da legalidade
e regularidade dos atos administrativos, da despesa e de sua execução.
Solicitações Realizadas pelo Deputado Ricardo Mellão
Os questionamentos e solicitações realizados pelo Deputado Ricardo Mellão tomaram
como base, não somente a função precípua deste GT, mas também, e principalmente,
o contexto apresentado acima que se alicerça em transparência e na boa técnica fiscal.
Maior Transparência
Foram solicitadas, na primeira reunião do GT, ações para garantir maior transparência
e controle dos gastos públicos neste momento de Pandemia. A primeira delas versava
sobre a possibilidade de download de planilhas apenas com os dados da ação
orçamentária, para um melhor controle dos gastos por esse GT. As consultas prontas
disponibilizadas no Portal da Transparência não puderam, na ocasião, ser baixadas
por excederem o limite suportado pelo site. Para obter os dados em formato passível
de manuseio, era preciso baixar as planilhas mensais completas e aplicar filtros. O
problema foi corrigido algumas semanas depois. Entretanto, ao longo do período de
atuação do Grupo de Trabalho, foi observado que alguns itens na Plataforma criada
exclusivamente para monitoramento dos gastos que não estavam corretamente
classificados. Vejamos alguns exemplos que foram apontados por Deputados e que
não diziam respeito aos gastos com a COVID-19:
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finalidade
valor_empenho valor_liquidacao
GENEROS ALIMENTCIOS PERECIVEIS PARAUSO NEST
R$0
R$117,772
GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCAVEIS ATRAVEZ DE
R$0
R$85,701
GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÃ¡VEIS ATRAVES DE
R$0
R$16,134
GENEREOS ALIMENTICIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIR
R$0
R$11,965
ADIANTAMENTOS EM NOME DO SERVIDOR CAMILA
R$2,800
R$2,800
FARDAMENTO, VESTUARIO, UNIFORME, TECIDO E A
R$2,500
R$2,500
FARDAMENTO, VESTUARIO,UNIFORME,TECIDO E AV
R$2,370
R$2,370
ABOBRINHA BRASILEIRA (2A), DIAMETRO DA BASE V
R$1,470
R$0
ACUCAR REFINADO
R$24,062
R$0
ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO FINO
R$90,145
R$0
BATATA COMUM ESCOVADA, COM DIAMETRO EQU
R$8,007
R$0
CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO, EMBALAG
R$15,960
R$0
CARNE BOVINA, PALETA S/MUSCULO(APARADA), IN
R$322,350
R$0
LEITE PASTEURIZADO, INTEGRAL
R$124,500
R$0
LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA RESFRIADA
R$35,970
R$0
OVO DE GALINHA,BRANCO,GRANDE
R$48,960
R$0
OVO DE GALINHA,BRANCO,MEDIO
R$33,210
R$0
SALSICHA VIENA,RESFRIADA
R$15,897
R$0
TOMATE LONGA VIDA (ACHATADO), C/ DIAMETRO E
R$10,527
R$0
FARINHA DE TRIGO,PRE MISTURA P/PAO FRANCES
R$36,366
R$0
FEIJAO CARIOCA, GRUPO 1, TIPO 1
R$62,000
R$0

Nota-se pelo quadro acima que diversos gastos foram relacionados com a COVID-19,
mas que não guardam relação com essas ações, em especial, no caso da Secretaria
de Administração Penitenciária e da Saúde. Dessa forma, em um primeiro momento foi
apontado pela Corregedoria do Estado que iria avaliar tais questionamentos. Nossa
preocupação em relação ao quadro se deve pelo fato de que da mesma forma que
temos itens a mais, classificados erroneamente como gastos da COVID-19, podemos
ter despesas não classificadas neste Painel, fato que prejudica a fiscalização e o
acompanhamento efetivo de todos os gastos neste momento de emergência. Questão
ainda pendente e que não foi suprida, conforme observou do nobre colega, Deputado
Ricardo Mellão
Acrescentamos que durante o acompanhamento e fiscalização não foi dado destaque
para dados relativos a Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para profissionais
de saúde. Ademais, não foi apresentado também um painel separado e em destaque
no Portal, dados sobre orçamento e execução de despesas para aquisição de EPIs e
estoques disponíveis de cada tipo de equipamento. Situação, também, pendente, não
resolvida, de acordo com as observações do Deputado Ricardo Mellão.
Na mesma esteira, não foram disponibilizadas informações sobre doações feitas a
entidades vinculadas ao Executivo Estadual. A divulgação, solicitada, à época,
deveriam incluir, no mínimo: detalhamento do tipo de doação; data em que foi
realizada; unidade/órgão beneficiado; dados cadastrais da pessoa jurídica ou física
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(neste último caso, com o devido respeito à privacidade) doadora; link para termo de
doação específico.
Também não foram divulgadas informações de financiamento de pesquisas sobre a
Covid-19. A divulgação solicitada deveria incluir, no mínimo, os seguintes detalhes:
entidades responsáveis por cada pesquisa; quantidade de pesquisadores envolvidos
em cada uma; valores destinados a cada pesquisa; origem do recurso; valores
destinados a editais de fomento à pesquisa sobre a Covid-19. Este pleito, solicitado
pelo Deputado Ricardo Mellão, com apoio dos demais membros do GT, foi acatada
pelo Governo e disponibilizada no site da transparência.
Principais contratos analisados pelo Deputado Ricardo Mellão
Contrato com a Hichens Harrison & CO.
O governo de São Paulo anunciou no dia 16.06.20 o cancelamento do contrato com a
Hichens Harrison & Co para a compra de 3 mil respiradores. Foi apresentada pela
Corregedoria do Estado a razão pela qual o contrato foi cancelado. Entretanto, não
ficou claro e evidenciado o prejuízo que esse cancelamento causou ao erário,
principalmente, quando os valores que foram adiantados serão devolvidos ao Tesouro.
Também não nos foi apresentado se houve perda por variação cambial ou outros
custos financeiros. Solicitamos um detalhamento de todos os custos dessa transação,
por exemplo, IOF, intermediário financeiro, corretagens e etc., que também não nos foi
apresentado.
Ainda com relação aos respiradores, solicitamos na ocasião da reunião de maio,
diversos documentos explicando e fundamentando pontos envolvendo a data da
assinatura do lote inicial dos 3.000 respiradores, a data da assinatura do aditivo
contratual, reduzindo o escopo de 3.000 para 1.280 respiradores e por qual motivo
foram comprados respiradores com o mesmo preço do lote inicial, esta última pergunta
não respondida.
Contrato para compra de diversos itens (UGE 090102)
Fizemos alguns questionamentos, não esclarecidos objetivamente, sobre compras
diversas, que abarcavam compras de luvas, ao nosso ver, com valores acima dos
praticados pelo mercado na ordem de R$ 9 milhões (incluso o valor das luvas). Não
ficou claro qual foi o critério de pagamento e estimativa de preços adotada em cada um
dos 8 contratos da UGE 090102, não nos foi apresentada uma cópia integral de todos
os contratos e também não ficou claro se o fornecedor Bremen Comércio (escolhido
para o fornecimento das luvas) já era prestador de serviços do Estado antes da compra
emergencial realizada.
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Apontamentos do Deputado Adalberto Freitas
Para o deputado Adalberto Freitas, o trabalho realizado pelo Grupo, coordenado pelo
Deputado Barros Munhoz, criado com o objetivo de acompanhar a situação fiscal e a
execução orçamentária e financeira junto ao Governo do Estado sobre as medidas
pertinentes à emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus – Covid-19,
cumpriu a atribuição que lhe foi conferida, cujo foco seguiu o caminho certo,
trabalhando com responsabilidade, contribuindo para o objetivo da criação deste grupo
de trabalho.
O Deputado apresentou requerimentos de informação aos Secretários da Saúde e
Fazenda e Planejamento sobre os gastos com a construção e sobre a administração
dos hospitais de campanha destinados ao combate à pandemia do Covid-19. As
respostas foram encaminhadas e satisfatórias frente ao solicitado.

VII – GASTOS DO GOVERNO NA PANDEMIA
TRANSPARÊNCIA

DE ACORDO COM SITE

Os números ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus são gigantes. Os dados
extraídos do portal da transparência em dois momentos, por ocasião do Relatório
Parcial e do Relatório Final, e divulgados no painel Covid, também disponibilizados no
site do Tribunal de Contas do Estado, refletindo um orçamento superior ao de muitos
Estados brasileiro. Para focar na execução desses gastos e eventuais contratos que
podem não observar as regras da administração pública, vamos nos valer da
contribuição do Órgão de Contas para acompanhar essa fiscalização, cuja disposição
do Presidente já foi externada quando da presença em reunião do Grupo de Trabalho.
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Obs: atualização 24/07/2020 – Painel Covid TCE/Transparência
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Atualizando as informações
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Fonte: Transparência – atualização 13/01/2021

Fonte: Transparência – 24/08/2021
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No decorrer do período do segundo semestre de 2020, o Tribunal de Contas
do Estado a partir de sua atividade precípua de fiscalização, emitiu relatórios
das ações da Administração ao combate do COVID 19, abrangendo Estado e
Municípios.
Segundo o órgão, para se valer da fiscalização alguns instrumentos foram
implantados na Corte de controle na seguinte modalidades:









Implantação do Questionário Eletrônico – Gestão de Enfrentamento do
Covid-19 para preenchimento mensal pelos órgãos estaduais, a partir
de 31/7, com dados acumulados desde a decretação da calamidade;
Acompanhamento diário da fiscalização da movimentação
orçamentária e dos atos relacionados ao enfrentamento da crise nos
portais de transparência;
Relatórios disponibilizados à fiscalização no Portal Business
Intelligence (BI): Despesas relacionadas ao enfrentamento com código
contábil específico criado pelo TCESP; Base de Preços comparativos
praticados pelos órgãos estaduais e Execução Orçamentária do Estado
vinculada ao enfrentamento;
Autuação de processos eletrônicos: Implantação de classe de
acompanhamento especial às Contas Anuais, de instrução mensal com
base no Questionário Eletrônico respondido pelos órgãos
jurisdicionados:660 processos autuados relativos às Prefeituras e
Órgãos Estaduais com ações de enfrentamento (655 municipais e 5
estaduais).
O documento do TCE, anexado a este relatório, trouxe os seguintes
apontamentos:
APONTAMENTOS DA FISCALIZAÇÃO – Mês Outubro de 2020
Os apontamentos da fiscalização nos processos finalísticos
relacionados ao enfrentamento da calamidade pública decorrente da
pandemia causada pelo Covid-19 foram os seguintes:
Contratação





Ausência de planejamento ou planejamento deficitário.
Falta de justificativa baseada em estudos técnicos ou justificativas
deficitárias.
Ausência
de
estabelecimento
de
metas
ou
previsões
superdimensionadas e/ou
subdimensionadas.
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Ausência de demonstração da razão da escolha da Contratada
(Dispensa de
licitação).
Falta de pesquisa de preços ou pesquisa de preços deficitária.
Vínculos entre os sócios das empresas e/ou Organizações Sociais
contratadas
com as empresas/organizações que apresentaram propostas ou
orçamentos; e/ou
vínculo entre aqueles sócios e os funcionários/familiares do órgão
contratante.
Contratações por valor acima da média do mercado e/ou indícios de
sobrepreços.
Atividade econômica da contratada diversa do objeto da contratação.
Contratação de serviços fixados por valor global e não por produção.
Termo de Referência ausente ou genérico/incompleto.
Contratação de empresas sem certidão de regularidade fiscal.
Ausência de formalização de contrato ou aditivo contratual.
Inobservância das normas técnicas preconizadas pelos órgãos
governamentais
(Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e/ou Secretaria
Municipal de
Saúde).
Pagamento pelas OSs de médicos e/ou outros serviços terceirizados
em valores
superiores à média de mercado.
Contratação pela OSs de serviços que deveriam ser executados pela
própria
Organização Social (ex: serviços de assessoria, consultoria e/ou
administração).
Contratação pelas OSs de serviços que não se coadunam com o
objeto do ajuste
firmado com o Poder Público.
Quarteirização dos serviços relacionados à atividade-fim do ajuste.
Controle




Ausência de controle e acompanhamento por parte da contratante dos
serviços.
Controle Interno e/ou Conselhos Municipais não atuantes.
Execução Financeira





Ausência de plano de contingência orçamentária.
Pagamento de taxa de administração ou similar.
Pagamento em duplicidade de serviços ou produtos.
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Ausência de contabilização em código específico Covid.
Abertura de créditos extraordinários sem a cientificação do Poder
Legislativo.
Utilização de créditos extraordinários em despesas não destinadas ao
enfrentamento da calamidade pública.
Repasses de recursos a entidades proibidas de receber recursos pelo
Tribunal de
Contas















Antecipação de pagamento sem comprovação de condição
indispensável para
assegurar a prestação do serviço ou o fornecimento de
insumos/produtos (Medida
Provisória nº 961/2020).
Não destinação, preferencial, dos recursos decorrentes das
suspensões de
pagamentos em ações de enfrentamento da calamidade pública.
A economia orçamentária das suspensões de pagamentos (LC 173/00)
somada às receitas recebidas para o enfrentamento da calamidade são
superiores às
despesas liquidadas para este fim.
Execução Contratual
Material de saúde adquirido sem registro na ANVISA ou em
desatendimento a
outra norma legal compulsória.
Equipamentos adquiridos que não foram utilizados ou que foram
subutilizados.
Equipamentos/medicamentos/materiais disponibilizados em quantidade
inferior à
contratada.
Profissionais de saúde em quantitativo inferior ao contratado.
Baixo número de atendimentos em Hospital de Campanha ou similar.
Transparência



Divulgação parcial ou ausente das receitas, despesas ou atos
relacionados ao
enfrentamento da pandemia no site do órgão público e/ou entidade
civil.
Outros Aspectos
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Ausência de recolhimento de encargos sociais nos contratos de
prestação de
serviços continuados.
Ausência de medidas efetivas para substituição das aulas presenciais.

VIII – Conclusões Parciais
As informações parciais foram protocolizadas junto à Presidência da Casa, por meio do
ofício GT nº 048/2021. Uma primeira leitura do material encaminhado e informações
obtidas a partir do site transparência, concluíu-se do período do primeiro semestre de
2020, preliminarmente, o seguinte:
A) Que algumas respostas encaminhadas ao Grupo de Trabalho não atenderam
satisfatoriamente todas os questionamentos dos Deputados membros;
B) Pela reiteração de algumas solicitações pendentes aos órgãos do Estado;
C) Que as informações disponibilizadas no site do Governo fossem mais
transparentes para facilitar o acompanhamento da fiscalização da execução
orçamentária por todos os cidadãos interessados;
D) Dados sobre investimento em pesquisas não divulgados;
E) Pela necessidade de o Governo do Estado informar o Grupo de Trabalho sobre a
possibilidade de remanejamento dos recursos economizados pelo Parlamento
Paulista, para gastos com o enfrentamento do Coronavírus.
Por fim, é importante destacar que o Grupo de Trabalho, cujas atribuições foram
prorrogadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa, por meio do ofício GT nº
58/202, até 31 de julho de 2021, e ante as informações trazidas pela Secretaria de
Estado da Saúde, Corregedoria Geral do Estado, Instituto Butantan, e outros órgãos
estaduais ao longo do ano segundo semestre de 2020 e primeiro semestre de 2021,
cumpriu o objetivo proposto. Foi, ainda, disponibilizado pelo Tribunal de Contas do
Estado em complementação ao site da Transparência, Painel Covid para facilitar
acesso aos dados do Estado, por meio do link: https://painel.tce.sp.gov.br . No Painel
pode ser checado todos os repasses de recursos do Estado, principalmente aqueles
disponibilizados para atendimento hospitalar, bem como contratos de março de 2020 a
maio de 2021.
O Coordenador do Grupo de Trabalho procurou focar as tarefas do Grupo nas
informações que seriam prestadas pelo Governo do Estado ao Tribunal de Contas do
Estado, por meio da análise das Contas do Governo de 2020, já que o Orgão tem a
função de auxiliar da Assembleia Legislativa do Estado, considerando que toda a
fiscalização com relação aos gastos com a pandemia seriam objeto das mesmas.
Insta ressaltar que o acompanhamento dos gastos com a pandemia não se esgotam
com este Relatório, focado na análise das Contas do Governo de 2020, e que
continuam a ser fiscalizadas por esta Casa por meio da atividade parlamentar prevista
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nos artigos 20, VI, X, XIV, XV, XVI e artigo 32 e seguintes da Carta Estadual e suas
Comissões Permanentes.
A nosso ver, o Grupo de Trabalho cumpriu as funções para as quais foi constituído e o
fez com a seriedade, responsabilidade e transparência exigida de seus membros. Ao
final, destacamos principais apontamentos pincelados da análise das Contas do
Governo de 2020.

IX - Conclusões Finais

Considerando as informações do Relatório de Contas aprovado pela Corte de Contas
Estadual, a partir do parecer do Conselheiro Dimas Ramalho, bem como do Ofício nº
59, de 2021, de autoria do Deputado Ricardo Mellão, temos a considerar os seguintes
apontamentos:

Este Tribunal já apurou todos os contratos relativos às compras, repasses e
outras relativas à saúde no Estado de São Paulo? Como estão sendo
acompanhadas/fiscalizadas as despesas referentes ao enfrentamento e
combate à Covid no Estado e se já houve decisão desta Corte de contas sobre
alguma dessas despesas. Em caso positivo qual foi o balanço deste órgão de
contas em relação aos recursos do Estado de São Paulo?
O Egrégio Tribunal de Contas do Estado nos informou que não apurou todos os
contratos, uma vez que a análise dos contratos e repasses realizados pelo Governo do
Estado foi feita mediante amostragem, segundo critérios de relevância e risco. Assim,
entre o início da pandemia, em 2020 e maio de 2021, foram acompanhados ajustes
que totalizaram R$ 1.797.013.521,39, sendo 66% (R$ 1.194.565.683,80) referentes a
contratos administrativos e os demais 34% (R$ 602.447.837,59) concernentes a
convênios e/ou contratos de gestão.
Tanto a relação de cada processo, quanto sua tramitação, podem ser acessados no
sítio eletrônico do Tribunal de Contas e também no anexo I deste relatório. São 60
contratos acompanhados, dos quais um já rescindido, cujo Termo de Rescisão foi
julgado regular. Dos demais julgados, mais 13 ajustes foram julgados regulares e mais
três regulares com recomendações.
Durante o exercício de 2020, o Tribunal de Contas realizou fiscalizações operacionais
nos seguintes temas, relacionadas ao enfrentamento da pandemia, sob a relatoria do
Conselheiro Dimas Ramalho:
a.
Secretaria de Educação (Merenda em Casa e Ensino à Distância - TC nº:
00017124.989.20-3);
b.
Secretaria de Desenvolvimento Social (Bom Prato, Vivaleite e Alimento Solidário
- TC nº: 00017630.989.20-0);
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c.
Secretaria da Fazenda/COA - Conselho de Orientação e Acompanhamento do
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (TC: nº 00017628.989.20-4);
d.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Fazenda (Fomento ao
Desenvolvimento Socioeconômico no Estado por meio da concessão de crédito - TC
nº: 00017123.989.20-4);
e.
Adolfo Lutz (Atuação do Instituto com destaque nas ações de combate da Covid19 - TC nº: 00017629.989.20-3);
f.

Renúncia Fiscal (TC nº: 5866.989.20-5);

g.
Sabesp (Isenção de Tarifa, doação de caixas d´água, lavagem de locais públicos
- TC nº: 00017125.989.20-2).
Acompanhamento Especial – Covid-19 – exercícios de 2020 e 2021
No exercício de 2020, foi autuado, junto ao exame de Contas do Governador, o TC015493.989.20-5, Acompanhamento Especial – Covid-19, sob a relatoria do
Conselheiro Dimas Ramalho, com o objetivo de acompanhar especificamente os atos
da gestão estadual de enfrentamento à pandemia decorrente do novo coronavírus
(Covid-19), com enfoque nos aspectos de transparência, procedimentos contábeis de
registro de receitas e despesas, frustração da receita tributária, realização de despesas
específicas para o enfrentamento à pandemia, renúncia de receitas instituídas e/ou
vigentes nesse período para essa finalidade específica, doações recebidas para esta
finalidade e avaliação das alterações orçamentárias ocorridas em decorrência das
despesas não previstas na Lei Orçamentária, destinadas ao enfrentamento à crise da
Covid-19.
Para o exercício de 2021, com o mesmo objetivo, foi autuado o TC-005076.989.21-9,
sob a relatoria do Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo .
Inicialmente a análise, em ambos processos, discorre sobre a situação de emergência
e o estado de calamidade pública, a medida de quarentena, instituída pelo Decreto nº
64.881, de 22 de março de 2020 que inicialmente vigoraria até 07/04/2020. Por sua
vez, o Decreto nº 64.994 de 28/05/2020 instituiu o Plano São Paulo e dispôs sobre a
medida de quarentena, tendo sido prorrogada por sucessivos decretos, e, nesta data,
está prorrogada até 31/07/2021, pelo Decreto nº 65.856, de 07 de julho de 2021.

Criação de Equipes Multidisciplinares
Para o acompanhamento, avaliação e planejamento de ações de enfrentamento à
pandemia foram criadas as seguintes equipes multidisciplinares:
 Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública Estadual (COE-SP),
Resolução SS (Secretaria da Saúde) nº 13, de 29/01/2020, tendo por objetivo
25

assessorar a Secretaria de Estado da Saúde na organização e normatização de
ações de prevenção, vigilância e controle referentes à infecção humana pelo
novo coronavírus (2019-nCOV);
 Em 26/02/2020 institui o Centro de Contingência do Coronavírus – a Resolução
da Secretaria da Saúde nº 27 de 13/03/2020 –Atribuiu ao Centro de
Contingência do Coronavírus, instituído pelo Governo do Estado, em
26/02/2020, a responsabilidade de auxilio no monitoramento e planejamento das
ações contra a propagação do novo coronavírus, junto à Secretaria de Estado
da Saúde, a quem compete a organização e normatização de ações de
prevenção, vigilância e controle referentes à infecção humana pelo coronavírus.
 O Decreto nº 64.963, de 05/05/2020, criou o Sistema de Informações e
Monitoramento Inteligente – SIMI, uma ferramenta de consolidação de dados e
informações coletadas por órgãos e entidades da Administração Pública
estadual com o intuito de apoiar a formulação e avaliação das ações do Estado
de São Paulo para enfrentamento da pandemia da Covid-19.
 O Decreto 64.864 de 16/03/2020 – dispõe sobre a adoção de medidas de
prevenção de contágio e institui o Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19
com atribuição de assessorar o Governador do Estado em assuntos de natureza
administrativa relacionados à pandemia de que trata o decreto, sendo composto
por Secretário de Governo, que o presidirá; Secretário da Saúde; Secretário da
Fazenda e Planejamento; Secretário de Desenvolvimento Econômico; e
Procurador Geral do Estado.

O Tribunal de Contas verificou que não havia participação do Conselho Estadual de
Saúde nas citadas equipes e comitês multidisciplinares, e sugeriu que seria
recomendável. O Governo do Estado alegou que o Secretário de Estado da Saúde,
membro nato do Conselho Estadual de Saúde integra o tanto o Centro de
Contingência, quanto o Centro de Operações de Emergência em Saúde.
A deliberação 10 de 23/04/2020 do Comitê Administrativo Extraordinário Covid-19
deliberou sobre a necessidade de centralizar no Comitê Gestor do Gasto Público,
informações relativas às contratações de serviços e aquisições de bens e insumos
destinados ao enfrentamento da pandemia, disponibilizando formulário eletrônico para
tal.
No entanto, o Tribunal de Contas afirmou haver evidências de ausência de uma
centralização efetiva destas informações, conciliadas com as informações contábeis
pertinentes ao gasto público realizado para o combate à pandemia. Em partes dos
relatórios da Diretoria de Contas são relatados casos de informações conflitantes e
inconsistentes, o que não obstou, entretanto, a aprovação pelo órgão. Já que são
questões sanáveis.
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Transparência – estatísticas e indicadores
Para a divulgação das medidas de enfrentamento à Covid-19 foi disponibilizado na rede
mundial de computadores o “Boletim Coronavírus Completo”. E, em atendimento ao
Comunicado SDG nº 18/2020, o Estado divulga atos e despesas decorrentes da
situação de calamidade pública no portal de transparência.
No entanto, os órgãos técnicos do TCE verificaram haver informações incompletas,
inconsistentes e divergentes sobre a aquisição de testes de diagnóstico de Covid-19
pelas 881 unidades gestoras do Estado. O TCE verificou que não há sistema confiável
de consolidação de informações que reúna os dados das aquisições e contratações de
bens e serviços de toda a Administração.
Somente na Administração Direta são 71 Unidades Orçamentárias que congregam 803
Unidades Gestoras e a Administração Indireta possui 47 Unidades Orçamentárias que
congregam 78 Unidades Gestoras. Somando-se as estatais independentes, são 881
Unidades Gestoras com autonomia para realização de aquisições com baixo nível de
controle tanto financeiro quanto de estoque de materiais em diversas unidades.
Os técnicos do TCE informaram que o baixo nível de controle é resultante da
inexistência de supervisão paralela e centralizada que realize o cruzamento de dados e
ateste fidedignidade das informações processadas.
O relatório descreve várias inconsistências encontradas entre as informações obtidas
mediante requisição da Fiscalização e os dados extraídos do Portal da Transparência do
Coronavírus do Estado de São Paulo, e conclui não ser possível apresentar com
segurança: os montantes totais desembolsados pelos órgãos para aquisição de testes
de diagnóstico Covid, a quantidade de testes adquiridos e/ou recebidos de outros entes
ou processados por laboratórios públicos e privados, a quantidade em estoque e a
quantidade descartada pelos diversos órgãos do Estado de São Paulo.
Ainda, no Portal da Transparência, algumas informações precisam ser adequadas
quanto ao andamento dos programas: Merenda em Casa, Ensino a Distância, Cesta
Alimento Solidário e Kit de Higiene e Limpeza Solidária. O Tribunal de Contas
recomendou e reiterou que sejam divulgadas informações quanto a público alvo/público
alcançado, valores envolvidos, demandas previstas e atendidas além de orientações ao
público alvo de como tais benefícios podem ser acessados.
No que se refere à qualidade dos dados e informações sobre a pandemia de Covid-19,
divulgados nos Boletins Epidemiológicos do Estado de São Paulo, a Diretoria de Contas
do Governador verificou a ausência de informações pertinentes a: casos
prováveis/suspeitos de Covid-19, quantidade de testes diagnósticos aplicados e que
ainda permanecem em análise, quantidade de pacientes que estão internados, em
acompanhamento ou recuperados da Covid-19 e, também, não foram localizadas
informações quanto ao número de pacientes em isolamento domiciliar.
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Fontes de financiamento para enfrentamento à pandemia e reflexos econômicos
O TCE verificou que houve uma variação positiva de 1,73% na arrecadação, quando
comparados os mesmos períodos de 2019 e 2020, em valores nominais, apesar de ter
havido uma queda abrupta na arrecadação nos meses de abril e maio de 2020, a partir
de junho houve uma consistente recuperação. Se excluídos os repasses federais
realizados em razão da Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, a arrecadação
paulista seria 1,64%, ou R$ 3,7 bilhões inferior ao ano de 2019. Já no primeiro bimestre
de 2021, houve um aumento de arrecadação considerando que a receita estimada era
de R$ 43,75 bilhões, e a arrecadada foi de R$ 48,35 bilhões (dados do SIGEO em
22/03/2021), representando aumento de R$ 4,60 bilhões (10,51%), excluídas as receitas
intraorçamentárias.
Lei Complementar Federal nº 173, de 2020

A Lei Complementar Federal nº 173, de 2020, estabeleceu três iniciativas de ajuda da
União aos Estados para o enfrentamento à pandemia da Covid-19:
I- suspensão dos Pagamentos da Dívida Contratada;
II- reestruturação de operações de crédito interno e externo junto ao sistema financeiro;
III- entrega de recursos da União, na forma de auxílio financeiro, no exercício de 2020 e
em ações de enfrentamento ao Coronavírus.
O Governo do Estado de São Paulo, de acordo com informações da Secretaria do
Tesouro Nacional – STN, recebeu a quantia de R$ 7,60 bilhões a título de auxílio
financeiro do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (SARS-CoV-2). O
valor foi transferido em quatro parcelas, sendo a última em setembro de 2020. R$6,62
bilhões foram contabilizados em fonte Tesouro Geral – 001001001, em conta contábil
“Outras Transferências da União” em decorrência das disposições da lei que não a
vinculou a ações de saúde e assistência social. Os demais R$ 988,22 milhões foram
registrados em fonte detalhada específica para controle de sua vinculação.
Em seu artigo 2º, §1º, II, a Lei Complementar nº 173, de 2020 determina que os valores
não pagos, em decorrência dessa suspensão de pagamentos da dívida contratada
devem ser aplicados preferencialmente em ações de enfrentamento da calamidade
pública decorrente da pandemia da Covid-19.
Os recursos advindos da Lei Complementar federal nº 173/2020 contribuíram para a
saúde financeira do Estado. A Secretaria da Fazenda e Planejamento informou que os
pagamentos não realizados, no período de março a novembro/2020, somam R$ 13,68
bilhões, dos quais “juros e encargos da dívida” representam uma redução de R$9,664
bilhões, e “amortização da dívida”, outros R$ 4,208 bilhões.
O Tribunal de Contas apontou que, na ausência de controles contábeis específicos, não
há como aferir o destino dos saldos financeiros decorrentes da suspensão dos
pagamentos à União e sugere que a Controladoria Geral do Estado adote os controles
necessários à transparência das movimentações ocorridas.
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Contrariando as Notas Técnicas Emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN
(Notas Técnicas SEI nº 12774/2020/ME de 06/04/2020 e nº 21231/2020/ME de
02/06/2020), sem justificativas claras, o Estado de São Paulo não criou de programa ou
ação orçamentária específica para as despesas relacionadas à COVID-19, que permitiria
centralizar em uma ação ou programa as informações contábeis, de maneira que esses
registros fossem uma fonte de informações precisas, permitindo, além de futuras
prestações de contas transparentes; que as despesas orçamentárias já previstas no
orçamento estadual não se confundam com despesas extraordinárias a que o Estado se
viu obrigado a assumir.
O Governo do Estado optou por incluir um campo codificado ‘Covid’ nas notas de
empenho com esta finalidade, independente da fonte de recursos pertinente. A
identificação de quais empenhos recebem esta identificação decorre de uma busca
textual por palavras-chaves eleitas pela Secretaria de Governo e outros critérios não
contábeis. De acordo com informações prestadas pelo Governo do Estado ao TCE, em
julho de 2020 foram concluídos os procedimentos de inclusão do campo “Covid” nas
notas de empenho, retrocedendo às já emitidas quando do início da pandemia.

O procedimento é manual e sujeito a falhas, como a fiscalização operacional realizada
pelo Tribunal de Contas apurou. Um dos casos citados é que não há registro, nem no
sistema SIGEO, nem no Portal da Transparência, das despesas referentes aos dados
de internet móvel ofertada aos alunos e professores da rede estadual de ensino –
cobrança reversa de acesso móvel à Internet – como despesas diretamente
relacionadas à Covid-19. O Tribunal entende que esta despesa, por se tratar da
transição do ensino presencial para o ensino à distância, seja totalmente decorrente do
contexto da pandemia, que motivou sua execução.

O Tribunal de Contas indicou também que, ao invés de abrir créditos extraordinários
para o atendimento de dotações orçamentárias necessárias ao combate à pandemia de
Covid-19, o Governo do Estado optou pela abertura de créditos adicionais
suplementares por anulação de outras dotações (R$ 5,8 bilhões), inclusive a de
Reserva de Contingência ou por excesso de arrecadação (R$ 60 milhões), mediante
Decretos do Executivo.

Recursos decorrentes de desvinculação de Fundos - Lei Estadual 17.263, de 2020 e
Fundo Especial de Despesa da ALESP
De acordo com o Tribunal de Contas, a Secretaria da Fazenda e Planejamento
informou, em resposta à Requisição DCG-1 nº 12/2021, que os recursos efetivamente
desvinculados até 31/12/2020, em razão da Lei nº 17.263, de 2020, totalizam R$
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130,99 milhões, sendo R$ 7,99 milhões decorrentes dos Fundos Especiais de Despesa
e R$ 123 milhões decorrentes dos Fundos de Investimento e Financiamento
especificados na Lei 17.263/2020 e Decreto 65.051/2020, ou seja, 29,38% do saldo
inicialmente disponibilizado de R$ 445,87 milhões. Foram restituídos aos respectivos
fundos de origem R$ 3,07 milhões, restando, o saldo remanescente de R$ 311,80
milhões para aplicação em 2021 em despesas de enfrentamento à Covid-19.
Quanto aos recursos remanejados em razão da Resolução nº 922, de 2020, desta
Assembleia, o Tribunal de Contas verificou, que o valor acumulado até 31/12/2021 foi
de R$ 59.589.367,00, assim distribuídos:

Recursos

Conta Contábil

Descrição

Valor
acumulado Legislação
até 31/12/2020

Oferecimento de dotação 2.1.8.1.1.2.1.60
ALESP e remanejamento
para o Executivo, no âmbito
da Resolução ALESP 922,
de 04/05/2020.

Crédito
para
a
Secretaria da Saúde:
3.3.50.43 - Subvenções
sociais e 4.4.50.42 Auxílios

46.602.741 Decreto nº 65.194,
de 21/09/2020

Oferecimento de dotação 2.1.8.1.1.2.1.61
ALESP e remanejamento
para o Executivo, no âmbito
da Resolução ALESP 922,
de 04/05/2020.

Crédito
para
a
Secretaria
de
Desenvolvimento
Social:
3.3.50.43
Subvenções socias

12.986.626 Decreto nº 65.439,
de 30/12/2020

TOTAL

59.589.367

De acordo com a Secretaria da Fazenda, até 28 de fevereiro de 2021, não houve novos
repasses da Assembleia ao Tesouro do Estado.

Doações Recebidas
O Tribunal de Contas apurou que o Governo Estadual, através da Secretaria de
Governo, recebeu em doações de valores em espécie, serviços, materiais de consumo
e bens permanentes R$ 391.762.501,00 durante o exercício de 2020, e, até fevereiro
de 2021, mais R$ 1.374.543,00, totalizando R$ 393.137.043,00.
O Tribunal de Contas apurou, mais uma vez, divergência entre o registro contábil e o
informado em resposta ao questionário elaborado pelo TCE/Painel Covid-19, o que
demonstra a falta de controle e/ou de contabilização de algumas doações.
O TCE reiterou recomendação no sentido de que a Secretaria de Governo e a
Contadoria Geral do Estado envidem esforços para que os registros contábeis e as
informações sobre as doações recebidas sejam informados de forma tempestiva e
consistente, de maneira a garantir a efetividade do sistema de informação contábil e
fidedignidade da transparência dos recursos destinados ao combate da Covid-19.
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Revisão de Benefícios Concedidos anteriormente à Pandemia
Em razão da pandemia, o Executivo estimou um déficit orçamentário para 2021 no
valor de R$ 10,4 bilhões para 2021. Assim, encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei nº
529, de 2020, que, após análise e deliberação desta Casa se converteu, com
alterações, na Lei nº 17.293, de 2020, que estabeleceu medidas de ajuste fiscal,
restringindo benefícios tributários.
Uma parte do ajuste fiscal autorizou alterações na legislação tributária, restringindo
benefícios tributários tanto no IPVA quanto no ICMS, a principal fonte de receita
tributária do Estado. No caso do ICMS, foi autorizada a redução em 10% dos
benefícios concedidos e as alíquotas inferiores a 18% foram equiparadas a benefícios
fiscais. A última previsão apresentada ao TCE é de um aumento de arrecadação de R$
6,447 bilhões, sendo R$ R$ 5,638 bilhões com restrições e reduções nas renúncias de
receitas de ICMS e R$ 809 milhões com a redução de benefícios do IPVA. Ainda, há a
previsão de aumento de arrecadação de mais R$ 1,671 bilhão em 2021 em razão das
restrições dos benefícios tributários em decorrência da edição do Decreto nº 65.253, de
2020.
Apesar de, alguns benefícios terem sido restituídos em dezembro de 2020 e em 2021,
a Secretaria da Fazenda e Planejamento informou ao TCE que não houve alteração na
previsão de arrecadação, uma vez que as elevações de renúncias seriam
compensadas com restrições a benefícios já estabelecidos.

Renúncia de Receitas para Mitigação dos Efeitos da Pandemia
O Estado concedeu três benefícios tributários, com renúncia total calculada em R$ 31,8
milhões:
1. O Decreto nº 64.968/2020, concedeu isenção do ICMS sobre a parcela da
subvenção da tarifa de energia elétrica para a subclasse ‘Residencial Baixa
Renda’, válida para consumos até 220 kWh/mês, no período de 1º de maio a 30
de junho. A receita renunciada total para esse foi de R$ 7,8 milhões.
2. A Lei nº 17.267, que autoriza o Secretário da Fazenda a prorrogar ou suspender
os prazos de recolhimento do IPVA, como medida emergencial e temporária
diante da ocorrência de situações excepcionais que impossibilitem o
recolhimento do imposto no prazo previsto em lei. Com vigência de 19/02 a
30/05, dada pela Resolução SFP 58 de 17/07/2020, o impacto fiscal final do
benefício foi de R$ 17,15 milhões, conforme resposta enviada ao “Questionário
Gestão de Enfrentamento à Covid-19” enviado pelo TCE.
3. Finalmente, a Lei nº 17.289, que concedeu isenção de ICMS às doações, aos
órgãos da Justiça Eleitoral, de produtos e materiais de combate e prevenção a
Covid-19 a serem utilizados durante a realização das eleições municipais de
2020, cujo impacto reportado ao TCE foi de R$ 2,6 milhões.
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Setores econômicos impactados pela paralização das atividades
De acordo com informações prestadas pelo Egrégio Tribunal de Contas, a
Coordenadoria de Administração Tributária da Secretaria da Fazenda e Planejamento –
CAT monitora o faturamento de determinados setores da indústria, comércio
atacadista, comércio de automóveis e operações com combustíveis (gasolina, etanol e
diesel), através das notas fiscais eletrônicas, assim como também cupons fiscais
eletrônicos de alimentação e bilhetes de passagem eletrônicos, produzindo,
semanalmente, o Painel do Faturamento”, que compara dados da semana de
referência com a semana anterior e com a média das dez semanas anteriores ao início
do distanciamento social, denominado de período “Antes da Covid-19” (05/01 a
14/03/2020).
Os resultados acumulados da indústria, atacado e do comércio em 2020, de 15/03 a
05/12/2020 foram 5% maiores que o previsto antes da pandemia. Setorialmente, houve
um incremento de 8% na indústria, 3% no setor atacadista. Os setores que tiveram
faturamento menor em razão da pandemia são ligados a veículos automotores e
combustíveis. O comércio de automóveis apresentou uma retração de 13% em
comparação ao previsto antes da pandemia.
De acordo com o relatório da Fundação Seade citado, enquanto a economia brasileira
sofreu uma retração de 4,1% do Produto Interno Bruto - PIB, enquanto a economia
paulista cresceu 0,4% no mesmo período. Mas o mesmo relatório indica que a
recuperação foi desigual e que os setores que mais se destacaram empregam menos e
têm salários maiores que os que foram mais prejudicados pela crise. O TCE sugere
estudos mais aprofundados principalmente envolvendo o varejo de pequeno e médio
porte para que se estudem medidas de retomada do crescimento econômico.

Questões específicas:
1
Qual foi o valor gasto com a compra de materiais para prevenção da Covid-19
(apenas máscaras, luvas, álcool e outros necessários a prevenção)?
2
Qual foi o valor gasto com a compra de insumos para o tratamento de pacientes
internados com a Covid-19 (respiradores, macas, contratações de profissionais de
saúde,kit intubação e outros)?
O TCE informou que não existe item de despesa específico e detalhados para os
materiais mencionados, no entanto, foi realizada uma consulta no Sistema de
Informações Gerenciais da Execução Orçamentária – SIGEO, selecionando todos os
itens de despesa contidos no elemento 339030-Material de Consumo, para todo o
exercício de 2020 e, para o exercício de 2021, até o mês de maio, cuja nota de
empenho contivesse a marcação “Covid” no seu registro no Sistema Integrado de
Administração Financeira para Estados e Munícipios – SIAFEM. Foram destacados os
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itens de despesa que incluem os materiais citados, mas não se restringem aos
mesmos:
Despesa liquidada
jan. a dez/2020

Despesa liquidada
jan. a mai./2021

Item de despesa
Total Geral

635.913.870,36

55.105.601,30

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

635.913.870,36

55.105.601,30

33903015 - ARTIGOS DE HIGIENE PESSOAL

30.799.656,19

2.249.768,35

33903030 - MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS

65.209.198,00

24.167.571,73

301.929.336,22

24.055.253,55

29.851.418,28

2.171.021,74

5.448.473,68

359.721,60

33903031 - MATERIAL MEDICO,HOSPITALAR E ODONTOLOGICO
33903032 - MATERIAL DE USO LABORATORIAL
33903066 - MATERIAL PROT.SEGUR.SOCORRO E
SOBREVIVENCIA

3
Qual foi (ou está sendo até o momento) o valor gasto com a produção e
aplicação da Coronavac, ButanVac e o soro contra a Covid-19?
De acordo com o TCE, a 8ª Diretoria de Fiscalização é responsável pela fiscalização da
Fundação e do Instituto Butantan, que não obteve acesso ao contrato firmado entre a
Sinovac e a Fundação Butantan, devido à alegação de existência de cláusulas de sigilo
e confidencialidade das informações.
No que diz respeito aos gastos com a produção de vacinas, a informação obtida é de
que não houve e não haverá aplicação de recursos públicos estaduais no contrato
firmado com a Sinovac para a produção da Coronavac.
No que diz respeito à ButanVac e ao soro, o TCE informa que serão objeto de
questionamentos, coleta de informações e respectiva fiscalização durante o exercício
de 2021. Informa ainda que os seguintes processos se encontram em tramitação:
 TC-5640.989.20: Instituto Butantan 2020. Fiscalização realizada e relatório
juntado, aguardando relatório de consolidação da Secretaria da Saúde para
despacho pelo Conselheiro Relator;
 TC-4036.989.20: Fundação Butantan 2020. Programação de fiscalização para
setembro/2021;
 TC-2525.989.21: Fundação Butantan 2021. Programação de
julho/2021

fiscalização para

4
Dos valores gastos acima, quanto efetivamente saiu do Tesouro Estadual e
quanto veio do Governo Federal?
O Tribunal respondeu que não houve recursos do Estado para despesas contratuais
com a SINOVAC.
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Quanto aos itens de material de consumo identificados como ‘CoviD” financiados por
recursos de fonte Tesouro somaram em 2020 o montante de R$ 367.702.521,87 (Fonte
001, 041 e 081) e, até maio/2021, o montante de R$ 33.848.764,10 (Fonte 001, 041 e
081):
Despesa Liquidada – Empenhos com identificação Covid, por
Despesa liquidada jan.
Despesa
fonte de recursos – Poder Executivo
a dez./2020
liquidada
mai./2021
Fonte Detalhada

jan. a

Total Geral

635.913.870,36

55.105.601,30

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

635.913.870,36

55.105.601,30

Fonte 001 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTAR

360.466.414,57

33.522.486,33

12.939.890,37

1.150.453,04

001001133 - REC.TESOSURO-COVID19

173.271.358,39

28.336.541,23

001001141 - TESOURO - FUNDES

139.871.124,96

4.035.492,06

001001001 - TESOURO-GERAL

001002007 - FUNDO DESENV.EDUCACAO BASICA-FUNDEB
Fonte 002 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

34.384.040,85
32.000,00

002002161 - TAXAS E EMOLU.JUNTACOML.REG.COM.AFINSJUCES

4.300,00

002002505 - MULTA POR INFRACAO REG.-PROCON

12.000,00

002002518 - MULT.TRANS.COMPET.MUNIC.

15.700,00

Fonte 003 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESPECIAL DE
DESPES

2.714.654,33

003001019 - FED-INSTITUTO BIOLOGICO

3.682,10

003001041 - FED-INSTITUTO TECNOLOGIA ALIMENTOS

3.208,00

4.470,00

003001045 - FED-GAB.COORD.DE DEFESA AGROPECUARIA

133.656,80

003001051 - RENDIMENTOS DA QESE - CTA.-PTE.CONTRIB.2/3
003001060 - FUNDO ESPEC.DESPESA DA POLICIA MILITARFEPOM

38.806,20

0,00

2.026.027,33

4.470,00

003001092 - FED-DPTO.SEMENTES, MUDAS E MATRIZES

6.974,10

003001095 - FED-ESTRADA FERRO CAMPOS DO JORDAO

2.300,00

003001099 - FDO.PENITENCIARIO DO E.S.PAULO-FUNPESP

0,00

003001127 - FDO EST SEG CONTRA INCENDIOS E EMERG -FESIE

0,00

003001133 - FUNDO ESP.DESPESA-COVID19
Fonte 004 - REC.PROPRIO-ADM.IND.-DOT.INIC.CR.SUPL.
004001001 - GERAL
004001006 - REC.PROPRTX.REG.CONTR.FISC.SERV.SAN.BASICO
004001133 - REC.PROP.ADM.IND-COVID19

499.999,80

0,00

33.086.717,06

17.990.203,95

7.235.931,86

10.543.074,99

17.416,40

004004004 - RECURSOS PROPRIOS EMPRESASDEPENDENTES
004004133 - REC.PROPRIOS EMPRESAS - COVID-19
004020065 - RECURSO PRóPRIO ADMINISTRAçãO SPPREV

24.505.959,30

7.288.704,01

72.812,30

90.624,95

1.251.987,20

67.800,00

2.610,00

Fonte 005 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

177.087.976,12

1.448.064,30

005001133 - REC.TRANSF.FEDERAIS-COVID19

171.871.399,14

1.448.064,30

005003001 - FDO.ESTADUAL DE SAUDE-FUNDES-SEC.DA
SAUDE
005003002 - SALARIO EDUCACAO-CTA-PTE CONTRIB.2/3
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45.436,84
1.740.641,95

0,00

005003348 - CONV.IPEM-SP/INMETRO-CONTA V

40.450,36

005003632 - FUNDO NACIONAL DA SEGURANCA PUBLICA FNSP
005004001 - CONV.MIN.SAUDE-SUS-PREST.SERVICOS
005100061 - APERFEICOAMENTO SISTEMA UNICO DE
SAUDE (SUS)
005100068 - PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAUDE

1.835.312,40
554.407,45
134.991,00
845.806,48

005105022 - HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS

0,00

19.530,50

005500025 - ENFRENTAMENTO CORONA VIRUS

0,00

Fonte 041 - TESOURO - CREDITO POR SUPERAVIT
FINANCEIRO
041016006 - FDO EST DE COMBATE A POBREZA-SUPERAVIT
041065051 - RECURSOS TESOURO SUPERáVIT-DECRETO
65.051/20
Fonte 043 - F.E.D - CREDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO

1.095.652,52
1.095.652,52
0,00
26.042,90

043001014 - FED-INSTITUTO DE PESCA-SUPERAVIT

4.949,80

043001017 - FED-INSTITUTO DE ZOOTECNIA-SUPERAVIT

4.338,90

043001112 - FED DEPTO.DESCENT.DESENVOLVIMENTO-SAASUPERA
Fonte 044 - REC.PROP.ADM.IND-CRED.P/SUPERVAVITFINANCEIR

16.754,20

044001001 - SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.PROPRIOADM.INDIRET

10.753,00

10.753,00

044001133 - SUPERAVIT-AMD.IND-COVID19

1.808.620,95

1.808.620,95

Fonte 045 - REC.VINC.TRANSF.FEDERAL/SUPERAVITFINANC.

22.582,78

5.478,00

045003632 - FUNDO NACIONAL DA SEGURANCA PUBLICA-FNSPSUP

22.582,78

5.478,00

6.140.454,78

326.277,77

5.446.512,68

318.371,33

693.942,10

7.906,44

Fonte 081 - TESOURO-DOT.INICIAL E CRED.SUPLEMENTARINTRA
081001133 - INTRA-TESOURO-COVID19
081001141 - TESOURO - FUNDES
Fonte 083 - RECURSOS VINCULADOS-FUNDO ESP.
DESPESA-INTRA
083001133 - INTRA-FDO ESP.DESPESA-COVID19

55.230.622,30
55.230.622,30

5
Uma lista de valores doados de março de 2020 para cá, indicando a aplicação
e/ou eventuais sobras de recursos

De acordo com resposta da Secretaria de Governo ao questionário Covid, as doações
recebidas pelo Governo do Estado totalizaram R$ 412.675.409,03 assim se
distribuídos:
Doações

R$

Serviços

39.375.536,11

Material de Consumo

98.050.530,90

Bens permanentes

202.925.998,89

Em espécie

72.323.343,13

Total

412.675.409,03

Fonte: Informado pela Secretaria de Governo ao Portal Covid – Estadual – maio/2021(www.tce.sp.gov.br/covid19)
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O TCE informou que a respectiva receita é executada e contabilizada pelo FUSSP até
o nível elemento (Material de Consumo), e, conforme informação disponível no Sigeo,
foram empenhadas e liquidadas despesas com material de consumo no total de R$
55.432.817:

Fonte Detalhada

Elemento

Dezembro de Maio de 2021Total despesa
liquidada
2020
Liquidadoaté o Liquidadoaté
Mês
o Mês

Item

51004 - FUSSESP-FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADEEST.S.P.

55.230.631

202.186

55.432.817

510032 - FUNDO SOCIAL DE SAO PAULO

55.230.631

202.186

55.432.817

003001133 - FUNDO339130 - MATERIAL DE
CONSUMO
ESP.DESPESACOVID19
043001133 SUPERAVIT-FEDCOVID19

33913002 MATERIAL DE
CONSUMO

339032 - MATERIAL, BEM OU33903295 SERV.P/DISTRIBUICAO
MATERIAL OU BEM
GRATUIT
PARA
DISTRIBUICAO
GRATUITA

55.230.631

55.230.631

202.186

202.186

Fonte: Sigeo. Data de atualização 18/06/2021

Em maio de 2021, haveria um saldo remanescente de R$ 16.890.526,13, em maio de
2021, referente às doações recebidas na forma de recurso em espécie.

6
Quantos contratos relativos ao combate da Covid-19 foram cancelados, quais
foram os motivos e qual o custo desses cancelamentos?
O Tribunal informou que, a fiscalização dos contratos se faz por amostragem, por esta
razão, não há estimativas sobre contratos cancelados, motivações ou respectivo custo.
Com relação à Contas do Governador, há que se acrescentar, por fim, que o Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) aprovou, com ressalvas, as contas do
exercício de 2020, cujo voto, foi acompanhado por unanimidade pelos demais
membros do Colegiado.
Segundo conta das informações do Orgão de Contas, o Relator buscou direcionar a
fiscalização para as áreas e os temas que pudessem dar um diagnóstico amplo da
forma como o Estado gerenciou a pandemia da COVID-19 e seus efeitos na sociedade
paulista.
O resultado geral das contas registrou um superávit orçamentário de R$ 7,7 bilhões,
indicando que houve sobra de arrecadação em relação às despesas. O equilíbrio foi
alcançado, entre outros motivos, pelos cortes de gastos e pela suspensão do
pagamento da dívida com a União, segundo o voto, que pode ser lido pelo link
https://bit.ly/3xL81gz.
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Entre as fiscalizações operacionais realizadas, destaca-se o apurado sobre o impacto
da pandemia na rede estadual de ensino. De acordo com os dados consolidados pela
Secretaria de Educação, 50,29% dos 3,3 milhões de alunos nunca acessaram a
plataforma disponibilizada para estudo a distância durante o fechamento temporário
das escolas.
No julgamento, o Relator destacou alguns pontos importantes que merecem atenção
por parte do Governo, dentre eles: os gastos com pessoal e previdência; a renúncia de
receitas em face a benefícios fiscais concedidos pelo Estado; e o monitoramento das
despesas empreendidas pela Fundação e pelo Instituto Butantan na produção da
Coronavac.
Sobre a questão da pandemia, o Conselheiro-Relator pontuou que foram
encaminhados ao Governo diversos despachos nos quais foram solicitados
esclarecimentos sobre os custos da vacina e o ajuste firmado com a empresa chinesa
Sinovac. Contudo, segundo Ramalho, as informações não foram remetidas para
análise da Corte em face às cláusulas de sigilo acordadas entre as partes.
O Relator, em sua argumentação, insistiu que as informações são relacionadas a
gastos públicos e têm que ser prestadas – tanto pelo Instituto, como pela Fundação
Butantan. "O papel exercido pela Fundação Butantan foi reconhecido por esta Corte
como sendo de 'fundação de apoio' às atividades exercidas pelo Instituto Butantan –
razão que enseja a necessidade de prestar os devidos esclarecimentos requisitados".
Sobre o tema, a Presidente do TCE/SP, Conselheira Cristiana de Castro Moraes,
informou que o Tribunal de Contas irá instaurar autos próprios voltados a analisar a
questão dos ajustes firmados para a produção da Coronavac.
Importante registrar a observação apontada pelo Deputado Jorge do Carmo, com
relação à implantação de um Hospital de Campanha, por ele sugerido no início dos
trabalhos do Grupo.
Considerando o volume do voto aprovado, indicamos o link
https://bit.ly/3xL81gz.

de acesso,

O processo de Contas foi publicado no Diário Oficial do Legislativo em 05/08/2021 e
autuado na na Assembleia Legislativa de São Paulo em 10/08/2021, em trâmite junto a
Comissão de Finanças e Orçamento, sob o número 7578 / 2021.
Por fim, considerando, ainda, a importância de relatar as informações com relação aos
Hospitais de Campanha de gestão do Estado, Número de Hospitais de Campanha,
destacamos os dados abaixo de acordo com a Secretaria de Estado da Saúde:
1. Número de Hospitais de Campanha
O Mapa de Leitos COVID 19, que compõe o Plano de Contingencia do Estado de São
Paulo, contempla todos os leitos dedicados a atenção ao paciente acometido pela
COVID 19, desde o início da Pandemia até a presente data. Nele constam todos os
Hospitais pré existentes e também aqueles implantados como Hospitais de Campanha
e os respectivos leitos de Enfermaria de clínica Médica, UTIs Adulto e Pediátricos e
37

Suporte Ventilatório Pulmonar/SVP, sendo que pelas regras do Ministério da Saúde
para Hospitais de Campanha a indicação é apenas de leitos de enfermaria e SVP.
Desde o início da pandemia até a presente data já encaminhamos ao Ministério da
Saúde 19 remesses de atualização do Mapa de Leitos, aprovadas pela Comissão
Intergestores Bipartite e a última versão (19ª remessa) encontra-se disponível na
página da Secretaria de Estado da Saúde podendo ser acessada pelo link abaixo:
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/homepage-new/outrosdestaques/covid-19/delib_cib_planilha_covid_09_04_2020.pdf
Para localizar os Hospitais de Campanha, a busca deve se dar pelo Nome da
Instituição, onde constar a palavra “Campanha”.
A maioria dos leitos de Hospitais de Campanha implementados no Estado foram
municipais, com exceção dos abaixo relacionados, da gestão Estadual:
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 Ibirapuera (2020)
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 de Campinas – AME
Hospital de Campanha COVID 19 Barradas, Capital
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 Metropolitano-Santa Cecilia
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 Barretos
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 Franca
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 Botucatu
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 de Bauru
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 Andradina
Hospital Estadual de Campanha COVID 19 de Itapeva
2.

Número de Pessoas atendidas nos Hospitais de Campanha:

A partir dos Bancos de dados do DATASUS/MS, é possível selecionar o número de
internações, através do Sistema de Informações Hospitalares- SIH, realizadas nos
Hospitais que carregam em seu nome a palavra “Campanha” , até a competência
junho/2021, última base disponível.
(No anexo final a produção de internação: 2 planilhas: Ano 2020 e Ano 2021 até
junho.)

3.

Custo de repasse para Hospitais de Campanha:
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Na relação de Unidades e respectivo número de Internações contida no Anexo ao
presente e-mail, relacionamos também o valor financeiro correspondente, gerado para
cada hospital, tabela SUS .
Destacamos que totalizou no ano de 2020 nestes Hospitais a soma de R$
41.835.589,58 para o total de 22.004 Internações ao valor da tabela SUS.
Já no ano de 2021, até a competência junho, temos o total de R$ 79.962.447,93 para a
soma de 26.927 internações nas Unidades relacionadas.
4.

Custo por paciente atendido nos Hospitais de Campanha:

O Valor definido pelo Ministério da Saúde para internação Clinica por paciente
acometido pela COVID 19 é de R$ 1.500,00 reais por internação que compreende a
media de 5 dias de internação, podendo ser acrescido de diárias de Suporte ventilatório
pulmonar, ao valor de R$ 478,72/dia, quando indicado.
Concluindo, sem mais, para quaisquer outras anotações, encaminhamos o presente
Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pelo artigo 3º do Decreto Legislativo nº
2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato nº 34, de 16 de abril de 2020,
nos termos do artigo 4º, no mesmo diploma legal da Assembleia Legislativa do Estado
de São Paulo – ALESP.
Nossos agradecimentos aos servidores que acompanharam os trabalhos do Grupo de
Trabalho, assessorando a Coordenação e Deputados no decorrer do funcionamento do
mesmo.
-

Rodrigo Del Nero – Secretário Geral Parlamentar
Roberta Clemente – assessoria da Secretaria Geral Parlamentar
Iris Kammer – Procuradora da Alesp
Carolina Canniatti Ponchio - Procuradora da Alesp
Ahmed Sammer El Khatib - Assessoria do Deputado Ricardo Mellão
Fabio Cleiton Alves dos Reis – Assessoria do Deputado Jorge do Carmo
Alexandre Cafagni Borja– Assessoria da Deputada Analice Fernandes
Marcia Barbin Mentzel – Assessoria do Deputado Adalberto Freitas
Paulo Fernando Turci Geremias – Assessoria do Deputado Rodrigo Moraes
Ronnye Oliveira Souza – Assessoria do Deputado Wellington Moura
Rachel Macedo Rocha – Assessoria do Deputado Barros Munhoz
Harley – Assessoria do Deputado Dirceu Dalben
Luzia dos Santos Munin – Departamento de Comissões
Carolina de Napolli
Jorge Elcio
Leticia da Silva Rastine – estagiária
Maria Eduarda Santos de Almeida - estagiária
Departamento de Informática
TV Alesp

São Paulo, 31 de agosto de 2021
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Deputado Barros Munhoz

Deputado Adalberto Freitas

Deputada Analice Fernandes

Deputado Delegado Olim

Deputado Dirceu Dalben

Deputado Dr. Jorge do Carmo

Deputado Márcio da Farmácia

Deputado Rodrigo Moraes

Deputado Ricardo Mellão

Deputado Wellington Moura

Deputado Jorge Caruso
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ANEXO I - ATAS DAS REUNIÕES

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA
SITUAÇÃO FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS
MEDIDAS PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 1ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, E CONSTITUÍDO
PELO ATO Nª 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas, em ambiente
virtual, realizou-se a Primeira Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do
Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato nª 34, de
16 de abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
– ALESP, sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião as
Senhoras Deputadas Analice Fernandes (membro titular) e Isa Penna (5ª suplente) e
os Senhores Deputados Barros Munhoz (coordenador), Adalberto Freitas (membro
titular) e Delegado Olim (4º suplente). Inicialmente, o Deputado Barros Munhoz indicou
o Deputado Adalberto Freitas como seu principal auxiliar na condução dos trabalhos do
Grupo, indicação esta que foi recebida prontamente pelo Deputado Adalberto; destacou
também a importância de manter a objetividade e o foco durante os trabalhos a fim de
que possam ser requisitadas informações precisas, que o Grupo tenha condições de
analisar; colocou que serão realizadas reuniões semanais com os parlamentares
membros do Grupo e pretende-se agendar também reuniões quinzenais nas
Secretarias do Governo Estadual, iniciando-se pela Secretaria da Fazenda e
Planejamento; apresentou também sua intenção de direcionar os primeiros pedidos de
informação às Secretarias de Governo e da Fazenda e Planejamento. Após, o
Coordenador dos trabalhos facultou a palavra aos membros. O Deputado Adalberto
Freitas sugeriu a realização de encontros prévios antes das reuniões nas Secretarias
para que o Grupo possa elaborar as demandas a serem apresentadas e ressaltou a
importância de solicitar informações acerca da projeção dos gastos necessários para
enfrentamento da crise e do montante já arrecadado para realização dessas despesas
emergenciais. A Deputada Isa Penna manifestou estar de acordo com os
encaminhamentos propostos e colocou que deseja acrescentar um pedido de
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informação à Secretaria da Saúde, por considerar que essa Secretaria possui
informações diretas sobre os gastos; também pôs-se à disposição, juntamente com sua
equipe, para a trabalhar na elaboração das minutas dos pedidos que serão
encaminhados. A Deputada Analice Fernandes apontou a necessidade de discutir
medidas para cuidar dos profissionais da saúde e valorizá-los, como exemplo de
ações possíveis citou que o Grupo pode realizar empenhos para que seja instituído um
bônus diferenciado nesse momento a esses profissionais e também para que seja
retomada, no âmbito da ALESP, a discussão do Projeto de Lei que prevê a jornada de
30 horas semanais ao profissionais de enfermagem, vetado pelo Governador. Nada
mais havendo a tratar, o coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz,
agradeceu a participação de todos, convidou-os para a próxima reunião do Grupo de
Trabalho, a ser realizada na quinta-feira, dia 30 de abril, às 10 horas, no mesmo
ambiente virtual, e encerrou os trabalhos.
São Paulo, 24 de abril de 2020.

Deputado Barros Munhoz
Coordenador

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA
SITUAÇÃO FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS
MEDIDAS PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 2ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, E CONSTITUÍDO
PELO ATO Nª 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos trinta dias do mês de abril de dois mil e vinte, às dez horas, em ambiente virtual,
realizou-se a Segunda Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto
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Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato nª 34, de 16 de
abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
ALESP, sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião a
Senhora Deputada Isa Penna (5ª suplente) e os Senhores Deputados Barros Munhoz
(coordenador), Adalberto Freitas (membro titular), Rodrigo Moraes (membro titular),
Wellington Moura (membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente) e Delegado Olim (4º
suplente). Também estiveram conectados ao ambiente virtual em que se realizou a
reunião, acompanhando as atividades, assessores técnicos da ALESP indicados pelo
Presidente da Casa para auxiliar os trabalhos do grupo. Preliminarmente o Senhor
Deputado Barros Munhoz anunciou que o Grupo contará com a assessoria de dois
procuradores e uma técnica especializada em contas públicas, tributação e
administração, todos indicados pela Presidência da ALESP atendendo à solicitação
feita por ele. Em seguida, informou a remessa de ofício solicitando informações ao
Secretário de Governo e Vice-Governador, Rodrigo Garcia, e também ao Secretário da
Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles; ao Secretário de Governo, questionou
sobre quais Fundos tiveram seus recursos transferidos para a Conta Única do Tesouro
Estadual bem como sobre qual foi o saldo apurado para cada um deles no balanço de
encerramento do exercício financeiro de 2019; já ao Secretário da Fazenda e
Planejamento, solicitou que encaminhasse informações, relacionadas por Secretaria e
setores dentro de cada uma delas, sobre o montante de recursos que o Estado tem
remanejado e as suplementações orçamentárias realizadas desde o reconhecimento
do estado de calamidade pública. Feitas as comunicações, o Coordenador dos
trabalhos franqueou a palavra aos demais membros a fim de que pudessem,
conjuntamente, planejar a atuação do Grupo. A fala inicial foi da Deputada Isa Penna,
que sugeriu fossem apresentadas na próxima reunião minutas das solicitações de
informação destinadas às secretarias do Governo Estadual e colocou que entende
oportuna a assessoria técnica de um profissional da área da saúde. Seguiu-se uma
conversa sobre a organização dos trabalhos e restou acordado que cada um dos
membros encaminhará até a próxima terça-feira, dia 5 de maio, assessoria do
Deputado Barros Munhoz, os pedidos de informação para compor uma pauta, que será
distribuída aos membros e discutida na próxima reunião do Grupo, agendada para
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quinta-feira, dia 7 de maio, às 10 horas, também em ambiente virtual. Ainda com a
palavra, a Deputada Isa Penna expôs que deve elaborar um requerimento à Secretaria
de Transportes Metropolitanos com o objetivo de esclarecer as medidas adotadas para
conter a disseminação do vírus dentro do Metrô - Companhia do Metropolitano de São
Paulo, tendo em vista ser esse um espaço em que a circulação de ar é um tanto
reduzida. Em seguida, o Deputado Ricardo Mellão queixou-se da falta de respostas a
seus Requerimentos de Informação, encaminhados ao Poder Executivo, sobre os
gastos efetivados nesse momento; colocou que esperava melhor organização para a
transparência dos dados. Em vista disso, o Deputado Barros Munhoz indicou ao
Deputado Ricardo Mellão que elaborasse uma proposta sobre como esses dados
poderiam ser apresentados aos Deputados e a encaminhasse para compor a pauta da
próxima reunião. Após, o Deputado Rodrigo Moraes destacou em sua fala a
necessidade de acompanhar com especial atenção os repasses que devem ser feitos
aos municípios. Com a palavra, o Deputado Adalberto Freitas falou sobre a
necessidade de buscar detalhes sobre os gastos que estão sendo efetivados para que
cada um dos membros do Grupo tenha condições de prestar contas aos partidos e
eleitores. O Deputado Barros Munhoz ressaltou a necessidade de pontuar para as
Secretarias os aspectos que desejam ter esclarecidos e detalhados. Nada mais
havendo a tratar, o coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu a
participação de todos, convidou-os para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser
realizada na quinta-feira, dia 7 de maio, às 10 horas, no mesmo ambiente virtual, e
encerrou os trabalhos.
São Paulo, 30 de abril de 2020.

Deputado Barros Munhoz
Coordenador
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GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS PERTINENTES
À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 3ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO DECRETO
LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, E CONSTITUÍDO PELO ATO Nª 34, DE
16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
SÃO PAULO – ALESP.

Aos sete dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas em ambiente virtual, realizou-se
a Terceira Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto Legislativo nº 2.493,
de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato nª 34, de 16 de abril de 2020, do Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, sob a coordenação do Deputado
Barros Munhoz. Participaram da reunião as Senhoras Deputadas Analice Fernandes (membro
titular) e Isa Penna (5ª suplente) e os Senhores Deputados Barros Munhoz (coordenador),
Wellington Moura (membro titular), Doutor Jorge do Carmo (membro titular), Ricardo Mellão (2º
suplente) e Delegado Olim (4º suplente). Preliminarmente o Senhor Deputado Barros Munhoz
fez considerações sobre a importância da atividade fiscalizatória exercida pelo Grupo de
Trabalho, destacou que sua “missão é cumprir aquilo que a Mesa determinou” e ressaltou que
o poder de fiscalização legislativa é outorgado sempre aos órgãos colegiados, legalmente
constituídos no âmbito da Assembleia Legislativa. Como embasamento, leu aos membros um
trecho da manifestação da Procuradoria da Alesp acerca do tema: “no que toca à atividade
fiscalizatória, o artigo 14, parágrafo 9º, da Constituição Estadual é claro ao dispor: 'O Deputado
ou a Deputada, sempre que representando uma das Comissões Permanentes, Comissões
Parlamentares de Inquérito ou a Assembleia Legislativa, neste último caso mediante
deliberação do Plenário, terá livre acesso às repartições públicas, podendo diligenciar
pessoalmente junto aos órgãos da administração direta e indireta e agências reguladoras,
sujeitando-se os respectivos responsáveis às sanções civis, administrativas e penais previstas
em lei, na hipótese de recusa ou omissão '. Sobre o tema, ainda, a Lei 10.869, de Setembro de
2001, que dispunha sobre o exercício do poder de fiscalização dos Deputados Estaduais do
Estado de São Paulo, foi declarada inconstitucional nos autos da ADI (Ação Direta de
Inconstitucionalidade) 3.045 de 2004, (...) que concluiu: o poder de fiscalização legislativa da
ação administrativa do Poder Executivo é outorgada aos órgãos coletivos de cada Câmara do
Congresso nacional, no plano federal, ou da Assembleia Legislativa nos estados, nunca aos
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seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em representação de sua Casa
ou Comissão”. Após, agradeceu a indicação feita pelos membros dos assessores que atuarão
prestando apoio ao trabalho do Grupo. Colocou também que encaminhará as atas das reuniões
anteriores para conhecimento e na próxima reunião fará a aprovação das mesmas caso haja
concordância de todos. Acrescentou, ainda, que as duas principais questões a serem tratadas
pelo Grupo no momento referem-se aos dilemas criados em torno da aquisição de respiradores
e aventais para proteção individual, que foram destacados em matérias veiculadas na mídia;
destacou que o tema já se tornou objeto de inquérito aberto pelo Ministério Público Estadual e
de investigação promovida pelo Tribunal de Contas do Estado. Logo em seguida apresentou
aos pares a sugestão para criar um link no Portal da Alesp a fim que sirva como um repositório
de informações referentes à atuação do Grupo, nele poderão ser divulgadas as atas, os
pedidos de informação e documentos gerados e recebidos, constituindo um espaço para
promover a transparência do trabalho do Grupo. Sugestão essa acatada por todos os
presentes. Após passou-se à deliberação sobre as sugestões encaminhadas pelos Deputados.
Item 1 – Pedido de autoria do Deputado Ricardo Mellão: “Possibilitar o download de
planilhas apenas com os dados da ação orçamentária. As consultas prontas disponibilizadas no
Portal da Transparência não podem ser baixadas por excederem o limite suportado pelo site.
Para obter os dados em formato passível de manuseio, é preciso baixar as planilhas mensais
completas e aplicar filtros.” Durante a discussão, o Deputado Ricardo Mellão falou sobre suas
propostas, ressaltando que todas elas têm o objetivo comum de promover aumento da
transparência e melhoria em seus processos. Item aprovado. Antes de prosseguir a votação,
utilizaram a palavra o Deputado Jorge do Carmo e a Deputada Analice Fernandes, que, além
de cumprimentar os pares, ressaltaram a missão do Grupo, corroborando com o que fora
falado no início da reunião pelo Deputado Barros Munhoz. O Deputado Jorge do Carmo
colocou também que pretende encaminhar por escrito suas propostas de pedidos de
informação. A Deputada Isa Penna também usou a palavra para informar que encaminhará na
próxima semana os pedidos de informação que propôs na última reunião. O Deputado Barros
Munhoz consultou sobre a possibilidade de agendar para a próxima semana uma reunião, de
preferência presencial, com o Secretário da Fazenda ou algum funcionário por ele indicado
para apresentar pedidos de informação e obter esclarecimentos. O Deputado Wellington Moura
colocou que seria importante que os membros do colegiado tivessem acesso às informações
solicitadas antes dessa reunião. O Deputado Barros Munhoz então combinou que solicitará que
os dados sejam encaminhados o mais brevemente possível e, após isso, agendará a reunião.
Seguiu-se a apreciação das sugestões. Item 02 - Pedido de autoria do Deputado Rodrigo
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Moraes: “Na região da Lapa, nesta capital, existe um hospital desativado, denominado
Hospital Sorocabana, cuja entrada principal é Rua Faustolo, nº 1.633. Gostaríamos das
seguintes informações: 1 - Se existem estudos para a sua reabertura; 2 - Se houve estudo
financeiro para verificar se a utilização do espaço ou a reabertura do Hospital Sorocabana, que
seria de caráter permanente e beneficiaria a população, não seria mais viável que a construção
de hospitais de campanha.” Item aprovado. Item 03 - Pedido de autoria do Deputado
Rodrigo Moraes: “Para a Secretaria de Desenvolvimento Regional - Auxílio do Estado aos
Município, gostaríamos das seguintes informações: 1 – Se existe repasse do Estado aos
Municípios, exclusivamente para o combate à pandemia de Covid19?; 2 – Qual o valor já foi
repassado?; 3 – Existe previsão de novo repasse?; 4 – É feito algum controle por parte do
estado na utilização destes recursos?”. Item aprovado. Item 04 - Pedido de autoria do
Deputado Ricardo Mellão: “Dar destaque para dados relativos a Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para profissionais de saúde. Apresentar, em um painel separado e em
destaque no Portal, dados sobre orçamento e execução de despesas para aquisição de EPIs e
estoques disponíveis de cada tipo de equipamento.” Item aprovado. Item 05 - Pedido de
autoria do Deputado Ricardo Mellão: “Disponibilizar informações sobre doações feitas a
entidades vinculadas ao Executivo Estadual. A divulgação deve incluir, no mínimo:
detalhamento do tipo de doação; data em que foi realizada; unidade/órgão beneficiado; dados
cadastrais da pessoa jurídica ou física (neste último caso, com o devido respeito à privacidade)
doadora; link para termo de doação específico. ” Item aprovado. Item 06 - Pedido de autoria
do Deputado Ricardo Mellão: “Divulgar informações sobre tecnologias que têm sido utilizadas
no contexto da pandemia. A divulgação deve ser feita em planilha/painel específico e incluir, no
mínimo: número dos contratos; data em que o contrato foi firmado; links para a íntegra dos
contratos; valores; dados cadastrais de empresas contratadas.” Item aprovado. Item 07 Pedido de autoria do Deputado Ricardo Mellão: “Divulgar informações de financiamento de
pesquisas sobre a Covid-19. A divulgação deve incluir, no mínimo, os seguintes detalhes:
entidades responsáveis por cada pesquisa; quantidade de pesquisadores envolvidos em cada
uma; valores destinados a cada pesquisa; origem do recurso; valores destinados a editais de
fomento à pesquisa sobre a Covid-19. ” Item aprovado. Item 08 - Pedido de autoria do
Deputado Ricardo Mellão: “Fornecer links e guias para o cidadão sobre outras despesas
públicas relacionadas à saúde e à Covid-19. Incluir, nas consultas prontas sobre execução da
despesa com a pandemia, despesas realizadas por meio de outros programas e ações já
previstas no orçamento que sejam dedicadas ao combate à Covid-19. Colocar uma lista de
links para dados de isenções tributárias concedidas a título de auxílio/compensação por perdas
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provocadas pela pandemia; dados de transferências de recursos como a renda básica
emergencial; despesas com forças de segurança e monitoramento de fronteira.” Item aprovado.
Item 09 - Pedido de autoria do Deputado Ricardo Mellão: “Proposta de modelo de
informações padronizadas relacionadas aos custos do Covid-19 a serem enviadas à
Subcomissão pelo Governador João Doria”. Foi aprovado que as informações devem ser
encaminhadas a cada 30 dias até o final da calamidade pública. Nada mais havendo a tratar, o
coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu a participação de todos,
convidou-os para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser realizada na quinta-feira, dia
14 de maio, às 10 horas, no mesmo ambiente virtual, e encerrou os trabalhos.
São Paulo, 07 de maio de 2020.

Deputado Barros Munhoz
Coordenador
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GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 4ª REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, E CONSTITUÍDO PELO
ATO Nª 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos quatorze dias do mês de maio de dois mil e vinte, às dez horas,, em ambiente virtual,
realizou-se a Quarta Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto
Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato nª 34, de 16 de abril de
2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP, sob a
coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião as Senhoras Deputadas
Analice Fernandes (membro titular) e Isa Penna (5ª suplente) e os Senhores Deputados
Barros Munhoz (coordenador), Wellington Moura (membro titular), Doutor Jorge do Carmo
(membro titular), Rodrigo Moraes (membro titular), Adalberto Freitas (membro titular),
Ricardo Mellão (2º suplente) e Delegado Olim (4º suplente). Preliminarmente o Senhor
Deputado Barros Munhoz informou que recebeu e encaminhou a todos os membros um
ofício da Secretaria da Fazenda esclarecendo sobre os créditos suplementares realizados
pelo Governo Estadual. A seguir foi realizada uma discussão a respeito do conteúdo que irá
compor o espaço eletrônico no Portal da Alesp em que serão disponibilizadas informações a
respeito do trabalho do Grupo. A identificação se dará pelo nome “Grupo de Trabalho para
Fiscalizar Recursos da Calamidade Pública (COVID-19)”, exibido como título da página, que
também conterá um link (hiperligação) para o Ato de constituição do Grupo e outro para a
página do Governo Estadual que disponibiliza informações sobre os gastos realizados pelo
Estado

para

o

combate

à

pandemia

(https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparencia/);

a

de
página

COVID-19
deverá

conter

também um espaço para que o público encaminhe denúncias e outro para disponibilizar as
informações recebidas das Secretarias de Estado e as atas da reuniões. Após passou-se à
deliberação sobre as sugestões encaminhadas pelos membros. Item 1 – Pedido de autoria
do Deputado Adalberto Freitas: “O Estado de São Paulo tem três hospitais de campanha,
o do Complexo do Parque Ibirapuera, do Estádio do Pacaembu e do Centro de Convenções
do Anhembi, que serão administrados por organizações sociais, por intermédio de convênio
com o Governo do Estado. As organizações sociais serão responsáveis pela administração
dos serviços de saúde das unidades e pela contratação dos profissionais que farão os
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atendimentos. Diante disto, pergunta-se para a Secretaria da Saúde e da Fazenda: a)
Quanto foi gasto com a construção dos hospitais de campanha no estado de São Paulo?; b)
Quais são as organizações sociais que estão administrando os hospitais de campanha?; c)
Solicito o envio de cópias dos contratos de gestão celebrados entre as organizações
sociais e o Poder Público; 2 – Os hospitais de campanha estão seguindo as recomendações
técnicas da Anvisa para o enfrentamento da Covid-19 – Nota Técnica (NT) 69, de 2020?; 3 –
Foi divulgado pela imprensa a compra de respiradores da China para serem distribuídos nos
hospitais públicos de São Paulo no valor de R$550 milhões de reais, sendo que cada
respirador custou R$183 mil reais. Por que foram comprados respiradores da China, com
valor bem acima do mercado, uma vez que há respiradores nacionais vendidos por preços
entre R$ 40 mil e R$ 60 mil reais?; 4 – Qual é a empresa que forneceu os aparelhos
respiradores?; 5 – Qual é a empresa fabricante dos aparelhos respiradores?; 6 – Solicito o
encaminhamento de cópia dos contratos que envolvem a compra de respiradores da China.”
Houve discussão da qual participaram as Deputadas Analice Fernandes e Isa Penna e os
Deputados Barros Munhoz, Wellington Moura, Doutor Jorge do Carmo e Ricardo Mellão.
Foram realizadas falas acerca da compra dos respiradores e dos motivos, apontados pelo
Governo Estadual, que elevaram os custos da aquisição, sendo que os dois principais foram
o aumento do custo dos produtos por conta da obrigatoriedade vigente para que os
fabricantes nacionais vendam respiradores somente ao Governo Federal e a necessidade
de entrega rápida. Também falou-se sobre formas de oferecer transparência aos gastos
realizados nesse momento. No decorrer da discussão a Deputada Isa Penna e o Deputado
Ricardo Mellão sugeriram acréscimos aos pedidos realizados pelo Deputado Adalberto
Freitas; a Deputada sugeriu fosse incluído um pedido de acesso ao plano de trabalho, a fim
de que os membros possam conhecer o cronograma apresentado pelas empresas e o
Deputado sugere seja solicitado o envio dos critérios utilizados para a escolha das
empresas administradoras dos Hospitais, e também uma descrição detalhada dos custos
desses hospitais e suas taxas de ocupação. Falou-se também sobre a realização de visitas
fiscalizatórias pelos membros do Grupo. Ao final, foi solicitado à Deputada Isa Pena que
resumisse os pedidos de acréscimo às informações solicitadas pelo Deputado Adalberto
Freitas, em resposta ela respondeu que fosse solicitada cópia do “estudo de valores orçados
no mercado para a compra dos respiradores e o cronograma de entregas com o
detalhamento do cumprimento ou não pelas empresas fornecedoras”. Aprovado o pedido
com a inserção resumida pela Deputada. Item 2 – Pedido de autoria da Deputada Isa
Penna: “À Secretaria de Estado da Saúde: 1) Informar o número total de casos reportados
com sintomas compatíveis com a COVID-19 (síndrome gripal e formas mais graves), com ou
sem comprovação por testes diagnósticos específicos para a nova coronavírus, no período
de 01/02/2020 até a presente data; 2) Informar o número total de testes diagnósticos
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comprados, entregues e pendentes de entrega pelo contratado, utilizados com e pendente
de resultado laboratorial, e os ainda pendente de resultado pela Secretaria e seus órgãos e
entidades, para a COVID-19 até a data atual, assim como a programação de aquisição de
novos testes; 3) Informar os critérios realmente utilizados para selecionar as pessoas nas
quais os testes foram realizados, e qual a porcentagem dos testes em que o resultado foi
positivo em cada um dos grupos da população estabelecidos nestes critérios utilizados”.
Houve uma discussão acerca da pertinência ou não dos pedidos ao escopo do trabalho do
Grupo, todos os presentes utilizaram a palavra e, ao final, por maioria de votos os pedidos
foram aprovados. Manifestaram-se favoravelmente a Deputada Isa Penna e os Deputados
Ricardo Mellão, Doutor Jorge do Carmo e Rodrigo Moraes; contrariamente se manifestaram
a Deputada Analice Fernandes e os Deputados Barros Munhoz e Wellington Moura. Item 3
– Pedido de autoria da Deputada Isa Penna: “À Secretaria de Estado da Saúde: 4)
Informar o número de óbitos no Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo na rede
privada de saúde ocorridos nesse período, de pessoas que apresentaram sinais ou
sintomas compatíveis com a COVID-19, e particularmente o número de óbitos com a
Síndrome Respiratória Aguda Grave, sem que o teste diagnóstico para essa doença tenha
sido realizado”. No momento da discussão, adentrou ao ambiente virtual o Deputado
Delegado Olim. Em votação, por maioria de votos foi aprovado o item. Manifestaram-se
favoravelmente a Deputada Isa Penna e os Deputados Ricardo Mellão, Doutor Jorge do
Carmo, Rodrigo Moraes, Wellington Moura e Delegado Olim. A Deputada Analice Fernandes
manifestou-se contrária e o Deputado Barros Munhoz absteve-se. Item 4 – Pedido de
autoria da Deputada Isa Penna: “À Secretaria de Estado da Saúde: 5) Informar as
alterações detectadas no número de óbitos em pessoas idosas e/ou naquelas portadoras de
comorbidades (doenças cardíacas e respiratórias, diabetes etc.), relativamente ao período
anterior à pandemia, de pessoas com mais de sessenta anos, e particularmente naquelas
com mais de oitenta anos de idade, assim como no número de óbitos entre as pessoas
portadoras de cada uma das comorbidades associadas com uma letalidade aumentada da
COVID-19; 6) Informar as providências realizadas para evitar a subnotificação de óbitos
causados pela COVID-19, em particular se no caso de óbitos com SRAG e sem confirmação
laboratorial, a partir de 20 de março de 2020 (data da portaria que estabeleceu a proibição
de autópsia nestes casos) foram coletados material para exame como determina a
mencionada portaria, e o quantitativo e percentual de resultados destes exames até a
presente data; 7) Informar o número total de pessoas que foram internadas com a suspeita
ou com o diagnóstico já estabelecido de infecção pelo novo coronavírus, com percentual
dessas internações que ocorreram em leitos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs) na
rede pública e na rede privada do Estado de São Paulo”. Houve nova discussão acerca da
pertinência dos questionamentos ao escopo do trabalho do Grupo. A Deputada Isa Penna
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colocou que trará um estudo demonstrando os motivos que tornam suas solicitações
relevantes para a fiscalização orçamentária e propôs que esses itens fossem votados na
próxima reunião, a fim de que se possa buscar consenso sobre eles. Ao fim da discussão
ficou acordado que o Deputado Barros Munhoz apresentará na próxima reunião uma
proposta alinhada com a opinião de todos os membros para a formatação dos pedidos feitos
pela Deputada Isa Penna. Considerando também o avançar do tempo, a deliberação sobre
esse e os demais itens restantes ficou adiada para a próxima reunião. A seguir, seguem
transcritos os itens cuja deliberação foi transferida para a próxima reunião. Item 5 – Pedido
de autoria da Deputada Isa Penna: “À Secretaria de Transportes Metropolitanos: 1)
Informar a aquisição de equipamento de proteção individual (EPI), o fornecimento aos
empregados e terceirizados da Companhia do Metropolitano de São Paulo (METRÔ) e da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), e o plano do seu fornecimento aos
profissionais; 2) Informar se foi efetuada a aquisição de testes rápidos, e/ou material para
triagem por temperatura nas estações do METRÔ e da CPTM; 3) Informar a realização de
campanhas publicitárias de conscientização da saúde pública nos espaços de publicidade
das dependências do METRÔ e da CPTM; 4) Informar o plano de contingência para os
empregados e terceirizados das empresas METRÔ e CPTM, com redução da exposição aos
fatores de risco de contaminação, afastamento dos idosos e dos pertencentes a grupos de
risco, entre outros; 5) Informar se há plano de redução do fluxo de entrada nas estações e
nos vagões dos trens do METRÔ e CPTM, assim como de redução do horário do
funcionamento das estações, para evitar aglomerações dentro do transporte público; 6)
Informar se houve a prorrogação do Acordo Coletivo com as categorias de metroviários e
ferroviários até o fim da pandemia. Item 6 – Pedido de autoria da Deputada Isa Penna: “À
Secretaria da Fazenda: 1) Informar se há perspectiva de aprimoramento dos instrumentos
de transparência referentes aos gastos para combate à COVID-19, na perceptiva de
atualização diária das despesas, divulgação dos contratos realizados; 2) Fornecer cópia
digitalizada do processo administrativo 2020-14.303 que trata da compra de máscaras de
proteção no valor total de R$67.240.289,04, suas respectivas notas de empenho, notas
fiscais, atestados de recebimento e tudo o mais que tenha a ver com a compra; 3) Fornecer
cópia digitalizada do Contrato de Gestão que foi firmado entre o Estado de São Paulo e a
OSS SECONCI - SERV SOCIAL IND CONST MOBIL. EST SP, para a administração do
Hospital de Campanha do Ibirapuera, com cópias digitais dos empenhos, liquidações e
pagamentos, Plano de Trabalho do Contrato de Gestão e eventuais prestações de contas já
efetuadas; 4) Informar a participação do Estado de São Paulo no financiamento dos
Hospitais de Campanha do Pacaembu e do Anhembi, assim como a modalidade de
contratação, cópias digitais dos contratos, empenhos, liquidações e pagamentos e, em caso
de Contrato de Gestão com OSS, cópias dos respectivos Contratos de Gestão com os
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Planos de Trabalho e eventuais prestações de contas parciais (caso haja). Item 6 – Pedido
de autoria do Deputado Doutor Jorge do Carmo: “O Governo do Estado anunciou uma
projeção de 220 mil1 novos casos de infectados por coronavírus e, por esta razão, prepara
um pedido de empréstimo no valor de US$ 100 milhões (mais de R$ 500 milhões) ao Banco
Mundial para implantação e custeio de pelo menos 500 novos leitos de UTI. Diante disso,
questiona-se ao Governo do Estado: a) Quais foram os dados científicos utilizados para a
projeção de 220 mil novos casos da Covid -19 no Estado?; b) Houve estudo e dispêndio
para verificar a real necessidade para a implantação e custeio de 500 novos leitos de UTI?;
c) Onde serão implantados os novos leitos e de que forma se dará a distribuição para os
Municípios do Estado?” Item 7 – Pedido de autoria d0 Deputado Doutor Jorge do
Carmo: “Segundo reportagem veiculada pela Folha de São Paulo2, há cerca de 7002
pessoas com 50 anos ou mais que vivem nas ruas. Ainda, segundo a mesma reportagem,
na cidade de São Paulo, o número de moradores de rua chegou a 24.344 pessoas em
situação de extrema vulnerabilidade social. Diante disso e, considerando que no Estado de
São Paulo, mais de 400 Municípios já conta com pelo menos 01 caso de Covid-19, solicitase informações para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social qual o número total
de pessoas em situação de rua no Estado de São Paulo que vivem nesta situação, assim
como informe qual o número de mortes destas.” Item 8 – Pedido de autoria do Deputado
Doutor Jorge do Carmo: “Considerado que a Zona Leste de São Paulo3 possui
aproximadamente 04 milhões de habitantes. Considerando ainda que a Capital já possui
2.305 mortes4 pela Covid - 19, sendo que a Zona Leste já conta com mais de 1.200 mortes,
questiona-se o que justifica a não implantação de um Hospital de Campanha na Região?”
Item 9 – Pedido de autoria do Deputado Doutor Jorge do Carmo: “Solicita-se à
Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo para que especifique quais
os Municípios que já receberam o repasse dos recursos de combate a Covid -19, assim
como apresente os valores pagos a cada um deles.” Nada mais havendo a tratar, o
coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu a participação de todos,
convidou-os para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser realizada na quinta-feira,
dia 21 de maio, às 10 horas, no mesmo ambiente virtual, e encerrou os trabalhos.
São Paulo, 14 de maio de 2020
Deputado Barros Munhoz
Coordenador
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https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/04/05/sp-projeta-220-mil-casos-de-covid-19-e-pedir1
emprstimo-ao-banco-mundial-diz-jornal.ghtml

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/sao-paulo-tem-7000-pessoas-vulneraveis-ao2
coronavirus-morando-nas-ruas.shtml

3
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/in
dex.php?p=12758

4

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/11052020boletim_covid-

19_diariov3.pdf

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
ATA DA 6ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, É CONSTITUÍDO PELO
ATO Nª 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.
Aos dois dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente virtual,
realizou-se a Sexta Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto
Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34, de 16 de
abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP,
sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião a Senhora
Deputada Analice Fernandes (membro titular) e os Senhores Deputados Barros Munhoz
(coordenador), Wellington Moura (membro titular), Doutor Jorge do Carmo (membro titular),
Adalberto Freitas (membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente) e Delegado Olim (4º
suplente). Havendo quorum e número regimental, o Senhor Deputado Barros Munhoz deu
início a reunião esclarecendo que dos inúmeros ofícios encaminhados aos órgãos do
Estado, restam, ainda, 05 (cinco) ofícios pendentes de resposta e que somente os
encaminhados à Secretaria da Fazenda e à Secretaria do Planejamento tiveram resposta ao
questionado; que, assim, conversando com Procuradores da própria Assembleia tomou
ciência de que os ofícios enviados pelo Grupo não têm poder coercitivo; desse modo o
Deputado Barros Munhoz apresentou a seguinte sugestão aos presentes:enviar os ofícios
com os questionamentos assinados por todos os Deputados da Assembleia, através da
Mesa, que terão força coercitiva; em aberto a palavra, o Deputado Ricardo Mellão
questionou o Coordenador sobre a possibilidade do Grupo formular um convite, o que foi
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respondido negativamente pelo Coordenador, que tornou a explicar que o Oficio deve ser
feito pelo Grupo e encaminhado à Mesa que fará o envio ao órgão público; o Deputado
Ricardo Mellão sugeriu seja feito convite, também, ao Chefe da Corregedoria; a seguir,
passou-se á Pauta do dia; item primeiro – o Deputado Barros Munhoz esclarece que os
Deputados Jorge do Carmo e Isa Penna solicitaram o contido no Oficio de número 17/2020;
neste ponto manifestou-se o Deputado Adalberto Freitas sobre a ferramenta existente no
Zoom e que assim não é possível saber quem está entrando na sala, isto porque, o Grupo
trata de assuntos que poderão trazer futuros problemas para as entidades; alegou ainda que
pode haver vazamento para a Imprensa o que seria preocupante demais; pela ordem o
Deputado Olim solicitou a palavra e informou que foi um funcionário seu que,
inadvertidamente entrou na sala, mas que, percebendo o engano, já saiu, motivo pelo qual o
deputado pede desculpas.; O Deputado Barros Munhoz passa a enumerar as pessoas que
têm acesso à sala, quais sejam: a senhora Iris Cramer, Procuradora, Roberta Clemente, da
Secretaria Geral, seus assessores Rachel e Jorge, Alexandre, da Deputada Analice, Ligia,
por parte do Deputado Olim, Paulo Fernando, que assessora o Deputado Rodrigo Moraes,
Victor, da Deputada Isa Penna, Cleiton, por parte do Deputado Jorge do Carmo, Ronnie,
assessor do Deputado Wellington Moura e, finalmente, Ahmed, por parte do Deputado
Ricardo Mellão; esclarecida a questão retornou-se ao item primeiro da Pauta, referente ao
encaminhamento de Ofício à Secretaria da Saúde; o Deputado Jorge do Carmo salientou
que todos haviam anuído com o mesmo; o Deputado Barros Munhoz manifestou-se
novamente pela inclusão dos ofícios aos que serão encaminhados via Mesa, o que foi
aprovado por todos os presentes; quanto ao item segundo, qual seja o envio de oficio à
Secretaria de Transportes Metropolitanos, a Deputada Analice Fernandes explica que já
demonstrou anteriormente seu ponto de vista e que, embora respeite a posição dos
Deputados Isa Penna e Jorge do Carmo, não acha relevante solicitar informações sobre o
número de mortos, a localização dos hospitais de campanha, o fato de não ter sido alocado
um hospital de campanha na populosa zona leste, uma vez que o papel do Grupo não é
este e que este tipo de perguntas desvirtua o objetivo da reunião que é dar sugestões,
conferir ações tomadas, refletir sobre a questão pois, caso contrário estariam somente
reclamando; do exposto, sugere que os Deputados reflitam sobre o assunto e concluam que
as perguntas feitas fogem do propósito da Comissão; O Deputado Jorge do Carmo diz que
reuniões são feitas semanalmente, que perguntas são formuladas e que os órgãos do
Governo não respondem; que acha pertinente, sem nenhum óbice, perguntar porque não foi
feito um hospital de campanha na zona leste, face a grande população que a mesma abriga
?; que ele é cobrado pela sociedade, que sua obrigação é defender a população e
questionar gastos; se considerarmos que nada é pertinente ao assunto, qual é o papel da
Comissão ?; a Deputada Analice Fernandes diz que o Comitê e a Comissão centralizaram
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os hospitais de campanha em locais de fácil acesso e de referencia ; o Deputado Jorge do
Carmo diz que respeita a posição da Deputada mas, que a mesma acha que todos os
questionamentos não são pertinentes, sendo necessária uma aula ao grupo do que é
pertinente; que deve ser cobrado do Senhor Governador do Estado e do Senhor Prefeito de
São Paulo o que está sendo realizado nesta situação; o Deputado Adalberto Freitas , que
apoia o extremo sul de São Paulo, e que sabe que a Deputada Analice é da área da Saúde,
mas que pessoa da família dele faleceu de câncer e colocaram no atestado de óbito como
“causa mortis”, covid19 e que assim, complica; que, afinal esta Comissão tem como objeto
fiscalizar e que sente inércia por parte da mesma, uma vez que visitas não são feitas e o
Governo é obrigada a deixar transparecer suas ações; o Deputado Ricardo Mellão concorda
com os Deputados Jorge do Carmo e Adalberto Freitas, uma vez que o Grupo não tem
resposta do básico para uma fiscalização adequada.; que todos sabem que faltarão
recursos financeiros e, por esse motivo, precisam saber onde os recursos ora existentes
estão sendo gastos e se estão sendo despendidos de maneira adequada; assim, por que
não respondem, uma vez que esta comissão foi constituída oficial e democraticamente, para
tal fim, com representantes de cada partido político; o Deputado Jorge Wellington se
manifesta de acordo com os demais colegas; o Deputado Barros Munhoz não vê problema
em encaminhar, via Mesa, os ofícios da Comissão. A proposta foi aprovada, mas a
Deputada Analice Fernandes pede que conste na ata o seu voto contrário ao
encaminhamento; em seguida o Deputado Barros Munhoz colocou em votação o item da
pauta

que versa sobre o encaminhamento de ofícios á Secretaria de Transportes

Metropolitanos através da Mesa, pedindo a manifestação dos presentes;
Adalberto

o Deputado

Freitas manifesta-se favoravelmente, mas a Deputada Analice Fernandes

procede a leitura do texto relativo ao objetivo da Comissão que é “acompanhar a situação
fiscal e a execução orçamentária e financeira junto ao Governo do Estado, sob medidas
pertinentes à emergência de saúde pública relacionadas ao coronavirus”, manifestando-se
contra a proposta apresentada, uma vez que considera o item dois estranho ao objeto da
comissão; o Deputado Olim concorda com a Deputada Analice e vota contra o item dois; o
Deputado Ricardo Mellão vota a favor, assim como o Deputado Adalberto Freitas, citando
até a aglomeração de pessoas que se forma nos trens do Metrô e suas consequências em
relação a pandemia;a deputada Analice lembra que haverão problemas quanto ao Acordo
Coletivo com a categoria dos ferroviários e metroviários; o Deputado Jorge do Carmo vota a
favor do envio do oficio através da Mesa; o Deputado Barros Munhoz, também considerando
o item estranho ao interesse da Comissão,vota contra o envio do Oficio à Secretaria de
Transportes Metropolitanos e a conclusão é o não envio do referido Oficio; o Deputado
Adalberto Freitas pede ao Deputado Barros Munhoz que converse com a Deputada Isa
Penna, na próxima reunião, sobre o Acordo Coletivo citado anteriormente com o que o
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Deputado Barros Munhoz concorda; a seguir foi colocado o item terceiro da pauta que é o
Oficio da Mesa às Secretarias da Fazenda e do Planejamento com o qual todos se
manifestaram favoravelmente , sendo o mesmo aprovado por unanimidade; em seguida a
manifestação acerca do envio do Oficio à Secretaria de Desenvolvimento Social, também é
julgado pertinente; o Deputado Barros Munhoz se reporta ao oficio do Deputado Jorge do
Carmo, sendo o Deputado elogiado pela Deputada Analice Fernandes que recebe os
agradecimentos do mesmo ; o Deputado Barros Munhoz apresenta as seguintes sugestões:
Consultar a possibilidade da vinda do Senhor Secretario Adjunto do Vice Governador
Rodrigo Garcia, Doutor Baeta Neves e do Senhor Dimas Covas, Coordenador do Comitê do
Covid 19 ; o Deputado Ricardo Mellão sugere seja convidado o Senhor Corregedor; a
manifestação favorável aos convites é aprovada por unanimidade e o Deputado Barros
Munhoz sugere a ida dos Deputados Wellington e Adalberto para formularem um convite
pessoal o que seria mais gentil. O Deputado Adalberto manifesta-se favoravelmente.; há
concordância geral; a Deputada Analice sugere que a resposta ao item 1 da pauta fosse
trazida pelo Senhor Dimas Covas, que poderá apresentar importantes esclarecimentos
sobre as escolhas dos locais para a instalação dos hospitais de campanha e demais ações.
Encerradas as discussões, o Deputado Barros Munhoz propôs que, se houver matéria, a
próxima reunião da Comissão se realizará na próxima quinta feira dia 04 de junho do
corrente e, não havendo, a próxima reunião será na terça feira, dia 09 de junho; o Deputado
Wellington prontificou se a falar com o Deputado Carlão Pignatari, sobre a possibilidade do
comparecimento do Senhor Secretario de Estado da Saúde; o Deputado Adalberto sugeriu
até a participação dos convidados através de reuniões virtuais. Finalmente, nada mais
havendo a tratar, o Coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu a
participação de todos, convidou-os para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser
realizada na terça feira, dia 04 de junho, às 10 horas, no mesmo ambiente virtual, na
existência de pauta ou na terça feira dia 09 de junho, no mesmo horário e encerrou os
trabalhos.
São Paulo, 02 de junho de 2020.
Deputado Barros Munhoz
Coordenador

57

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
ATA DA 7ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, É CONSTITUÍDO PELO
ATO N. 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.
Aos nove dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente virtual,
realizou-se a Sétima Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto
Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34, de 16 de
abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP,
sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. O Senhor Deputado Barros Munhoz
(coordenador) abre a sessão nomeando os Deputados presentes: Analice Fernandes
(membro titular) Doutor Jorge do Carmo (membro titular), Adalberto Freitas (membro titular),
Ricardo Mellão (2º suplente), e a convidada Doutora Ruth Helena Pimentel de Oliveira,
Presidente da Corregedoria do Estado, cuja presença o Deputado Barros Munhoz agradece;
de inicio, dando a pauta da reunião e prestando esclarecimento sobre o Grupo, que,
segundo, ele não foi criado para fazer pirotecnia nem sair à rua com uma melancia
pendurada na cabeça, pois o mesmo não quer causar, eis que estão com muita seriedade
acompanhando o trabalho do Executivo e verificando a ocorrência de eventuais
irregularidades, anormalidades, que possam ser melhoradas, sendo essa a orientação da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa; diz também que todos os requerimentos enviados
à Secretaria de Governo ,Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Fazenda e
Planejamento (um oficio) e também da Secretaria da Saúde (dois ofícios) não foram
respondidos; por isso, foram submetidos à Presidência da Assembleia Legislativa que fez
um único oficio em nome de todos os Deputados, para que a resposta seja obrigatória,
dentro do prazo máximo de trinta dias; o Deputado enumera os ofícios e os órgãos
destinatários e diz que têm o Oficio

de numero 17, nessas condições, para ser

encaminhado na terça ou quinta feira seguinte (que será ponto facultativo), uma vez que já
existe reunião marcada com o Dr. Edgard, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, com
quem confirmará a data da Reunião, face ao feriado; a palavra é passada ao Deputado
Adalberto Freitas, que cumprimenta a todos; o Deputado Barros Munhoz informa que além
do Presidente deverão vir mais quatro Diretores do Tribunal de Contas, citando o nome e o
cargo de cada um; o Deputado Ricardo Mellão sugere que a reunião seja realizada na
quinta feira dia onze de junho, uma vez que o trabalho do grupo precisa prosseguir com
urgência; a seguir a Deputada Analice Fernandes cumprimenta todos os presentes,
especialmente a Dra.Ruth e concorda que a reunião se realize na quinta feira pela
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importância da Comissão que tem que dar continuidade ao trabalho; o Presidente da
Comissão, Deputado Barros Munhoz saúda novamente a Dra Ruth e lhe concede a palavra
pelo tempo que for necessário, sendo que depois dará a palavra aos presentes, para as
perguntas que julgarem necessárias; o Deputado esclarece que querem conhecer o trabalho
da Corregedoria, especialmente no combate à corona vírus, a atuação da Corregedoria de
um modo geral e o trabalho focadamente ao combate na corona vírus; reafirma a honra na
presença de Dra. Helena; Dra Helena também diz que se sente honrada em demonstrar o
trabalho da Corregedoria e espera responder ao perguntado agradecendo sua apresentação
pelo Presidente; cumprimenta novamente os presentes e passa a explanação; diz que a
primeira indagação é “em que consiste a Corregedoria Especial Extraordinária” respondendo
que o Governo do Estado, preocupado com o enfrentamento da pandemia,no que diz
respeito a aquisições, produtos, insumos, bens, serviços, em contato com o Doutor Baeta,
objetivando um trabalho focado nas ações relativas ao covid19 , resolveram publicar uma
Resolução Conjunta formando a Corregedoria Setorial Extraordinária, contando com
Secretaria da Saúde, Secretaria de Governo, Secretaria do Desenvolvimento Social; assim,
ela própria editou a Portaria e constituiu um grupo de corregedores especialmente
dedicados, coordenado pela Dra Giovanna Rapuso, e mais sete grupos compostos por
corregedores com muita experiência, cujo foco é atuar com base nas aquisições relativas
ao corona; a segunda indagação é como é “ como é feito o trabalho dessa Coordenadoria
Extraordinária relativamente aos gastos públicos”; O Governador, preocupado com as
aquisições, criou no site da transparência, um link, para os gastos com o covid, onde
constam as principais compras; o site tem todos os gastos relecionados com o covid;
paralelamente o Comitê Gestor dos Gastos Públicos , dentro da Secretaria de Governo,
encaminha

periodicamente à Corregedoria

informações; há também o Trabalho de

Controle e Avaliação da Secretaria da Fazenda, dirigido pelo Doutor Jaime de Freitas,
Controlador Geral, cujo órgão também faz auditoria e encaminha relatórios à Corregedoria
quando, então, o Corregedor determina a abertura de processos de correição; atualmente
existem 07 processos de correição em andamento, disponíveis, onde é feita a fiscalização
da correção dessas compras, processos abertos ao domínio público, relativos a aquisição
de aventais descartáveis, de oximetros, de máscaras descartáveis, etc.; coincidentemente
há também inquérito civil aberto pelo Ministério Público, que encaminha oficio à
Corregedoria, sendo que os processos em andamento começam por verificar a empresa
contratada, os valores, pesquisas para avaliação, preços, etc.; além desses processos já
instaurados ,há 28 expedientes , a maioria relacionado a saúde (aquisição de aventais
descartáveis, sabonete liquido, álcool, oximetros, camas, etc.) , 10 relacionados a Secretaria
de Desenvolvimento Social (contratações cujos valores são bastante altos ) e ainda
aquisições que não se relacionam ao combate ao convide, como aquisição de marca passo,
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gastos com merenda escolar etc., que certamente se encontram por engano; tais processos
estão em fase de captação de elementos, instaurados a partir de relatórios do DCA,
publicados e a Corregedoria procede a um trabalho

de captação de elementos para

elaboração da Portaria Inicial, uma vez que não pode ser feito o processo de imediato , pela
falta de elementos mínimos a elaboração da referida Portaria; os processos são feitos por
amostragem, independentemente do valor do contrato que pode ser de mil reais como de
cem mim reais, os quais serão convertidos em processos de correição; Dra Ruth encerra a
explanação e a palavra é dada ao Deputado Adalberto que cumprimenta a convidada e
pergunta se existe a possibilidade dos processos serem acessíveis ao público, se existe
algum link de acesso que os Deputados possam utilizar; Dra.Ruth responde que os
processos são públicos, mas tramitam no “sistema sem papel”, pois os processos que o
Governador programou têm todo o trâmite, mas sem papel, sendo a visualização restrita aos
servidores que neles atuam, eis que a tramitação é eletrônica; ao final do trabalho
correcional podem ser consultados, são processos tramitados no site eletrônico, mas
desconhece como ter acesso eis que não é muito versada nessa área; Deputado Adalberto
pede ao Deputado Barros Munhoz que tente viabilizar isso; o mesmo diz que verá o assunto
como sugestão e levará adiante para ver como participar; o Deputado Ricardo Mellão
agradece a Dra.Helena a disponibilidade e clareza nos esclarecimentos e sua pergunta é se
o relatório da Corregedoria será disponibilizado e se os Deputados terão acesso ao mesmo.;
Dra. Ruth responde que é um produto da Corregedoria Setorial; que

há previsão do

relatório e que os sete processos correcionais serão finalizados em trinta ou quarenta dias;
que se trata de trabalho público, sério, implementado pelo Governo do Estado e que será
encaminhado relatório em tempo real; coloca a Corregedoria à disposição da Assembleia e
pede

aos senhores Deputados que caso tomem conhecimento de denúncias, que

encaminhem à Corregedoria para que seja feito o competente trabalho; a Deputada Analice
se diz satisfeita com a resposta, segura com a narrativa; preocupa-se em saber quando o
DCA faz toda a fiscalização e capta indícios de improbidade, de irregularidades, o que faz,
tramita com isso, e se no final ficar algo constatado o que fazem com as informações;
Dra.Ruth diz que o DCA hoje trabalha auditando as informações e se houver indícios de
irregularidades, leva ao conhecimento do Secretario que encaminha ao Ministério Público,
que é o órgão competente para apuração dos atos de improbidade; a Corregedoria faz
trabalho paralelo, gera um relatório final que é encaminhado a Procuradoria Geral do Estado
e ao Ministério Público; a Deputada Analice diz que o que causa estranheza, no caso dos
ventiladores é o alto preço dos mesmos e indaga qual a responsabilidade da Corregedoria
quanto a compra e ao prazo de envio dos mesmos ; Dra. Ruth diz que a aquisição está
sendo objeto de trabalho correcional (se há justificativa para a aquisição, o prazo de
entrega, o atraso no prazo de entrega), mas que o relatório ainda não está finalizado; ela
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espera que a Corregedoria consiga junto a Secretaria da Saúde responder ao questionado;
o Deputado Jorge cumprimenta todos em especial Dra. Ruth a quem ouviu atentamente,
inclusive as explicações dadas por ela e que realmente a Corregedoria tem papel
fundamental (na fiscalização e acompanhamento) com os gastos com o covid 19; que o
Grupo tem muitas dificuldades já que muitos questionamentos feitos às Secretarias de
Estado e aos órgãos públicos não são respondidos, tendo sido enviados pela quinta ou
sexta vez; pergunta à Dra. Ruth se a Corregedoria poderá ajudá-los nisso já que a
Corregedoria é parceira

e como poderá ajudar, pois são necessárias respostas

institucionalmente, uma vez que o que está sendo gasto é dinheiro público; além disso o
Grupo fica muito mal perante a população ; o Deputado Munhoz diz que

não tiveram

respostas dos ofícios enviados e pergunta se resolverem enviar o caso à Corregedoria ela
cobrará as respostas das Secretarias; Dra. Ruth responde afirmativamente e diz que os
corregedores indagarão as Secretarias porque não responderam à Casa Legislativa do
Estado.; o Deputado Barros Munhoz diz que só por isso valeu a reunião, porque irão contar
com a colaboração da senhora Corregedora; a seguir,o Deputado Barros Munhoz pergunta
a Dra. Ruth qual a visão da Corregedoria sobre a atuação do Estado; Dra. Ruth responde
que o Estado preocupado com a transparência lançou no site do portal da transparência um
link com as despesas do covid e solicitou um olhar atento sobre as aquisições, preocupado
com a existência de irregularidades; para Dra. Ruth esse é um ponto positivo
Governo

pois o

solicitou à Corregedoria atenção especial, para que os culpados sejam

responsabilizados; o Deputado Adalberto pergunta se a Corregedoria acompanha
irregularidades no caso dos ventiladores, que são objeto de um processo.; Dra. Ruth
responde que o relatório esta em fase de conclusão, bastante adiantado; que tudo que a
Corregedoria apura outros órgãos também estão apurando, tais como:Ministério Público,
Tribunal de Contas do Estado; o trabalho da Corregedoria é sobre a conduta do agente
público envolvido nas aquisições e se houverem irregularidades o caso será encaminhado
às instâncias competentes para apuração das responsabilidades;a seguir o Presidente do
Grupo faz uma última pergunta que é como a Corregedoria poderá ajudar o Grupo; o
Deputado Barros Munhoz diz que também são verificados outros itens, não só os
financeiros, que o Grupo verificará o cumprimento de outros enfoques, como, hospitais de
campanha, justificativa para a criação dos mesmos e que o cumprimento das obrigações
contratuais, também está sendo observado pelo grupo; Dra. Ruth afirma que a Corregedoria
acompanha a execução do contrato

e a efetividade em contribuir com a Assembleia

Legislativa no cumprimento e nas sanções; o Deputado Ricardo Mellão agradece a oferta de
ajuda quanto às respostas dos requerimentos não respondidos, que são vários; pergunta se
pode enviar perguntas diretamente à Corregedoria, porque o site onde isso esta
disponibilizado é muito ruim, bastante incompleto; pergunta se quando é feito trabalho de
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acompanhamento e fiscalização que base de dados estão usando, pois caso se utilizem
das do site, elas são totalmente incompletas; pergunta como fazer o download dessas
planilhas de Excel, o que seria ótimo para a Assembleia; que tem visto gastos

com

alimentos (que devem ser da (Secretaria de Administração Penitenciária) e gastos
odontológicos (que devem ser da Secretaria da Saúde) e que não tem relação nenhuma
com o covid; pergunta como a Corregedoria tem visto esses gastos ; Dra. Ruth responde
que já observaram

isso; que quanto aos ofícios, que devem ser encaminhados à

Presidência da Corregedoria que ajudará junto à Secretaria da Saúde e as outras também;
com relação à base de dados para as verificações consultam o SIAFISICO, SIGEN, IABEL,
DOE e que já observaram os dados estranhos ao covid, viram a falha, solicitaram à
Secretaria da Fazenda para depurar e filtrar o que não for compatível, pois se trata de falha
do sistema sendo necessária a feitura de um filtro, tratando-se de questão de tecnologia da
informação; diz que é necessário paciência e calma em virtude da situação atual; o
Deputado Barros Munhoz pergunta se

quanto a gastos com alimentação e gastos

odontológicos a Dra. Ruth tem algo a acrescentar; ela responde que coloca a Corregedoria
e a si própria à disposição da Casa Legislativa e ao Grupo; Deputado Ricardo Mellão
pergunta se conseguirão o download para Excel nos dados referentes ao covid; Dra. Ruth
afirma que foi informada que no site do Covid já há link para transporte da planilha para o
Excel e dá orientações a respeito; chega à reunião o Deputado Olim (4 suplente) que é
saudado e cumprimenta a todos os presentes, parabenizando-os; diz que nada tem a
perguntar eis que todas as perguntas já foram feitas, que este grupo esta numa situação
difícil com outro grupo que aparece e que parece que este Grupo não esta fazendo nada,
esta ocioso, já que são muitos órgãos e muitas compras a serem verificados; Deputado
Ricardo agradece as respostas e Dra.Ruh torna a se referir ao modo de transferência da
planilha para Excel,mas que irá conferir na base de dados; o Presidente pergunta ao
Deputado Adalberto se há mais alguma questão e o mesmo responde negativamente,
agradecendo à Dra.Ruth e aos Deputados presentes; o Deputado Barros Munhoz afirma
que a reunião valeu e que o Grupo vai deslanchar com a ajuda da Corregedoria; o Deputado
Jorge parabeniza a Dra. Ruth e Barros Munhoz pelas explanações; Deputado Ricardo diz
que vai contatar a Dra. Ruth em qualquer dúvida que tenha; o Deputado Barros Munhoz
elogia a atuação do Deputado Ricardo; Dra. Ruth finaliza desejando felicidade a todos e
agradece pela oportunidade de apresentar o trabalho da Corregedoria Geral ; Finalmente,
nada mais havendo a tratar, o Coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz,
agradeceu a participação de todos, convidou-os para a próxima reunião do Grupo de
Trabalho, a ser realizada na quinta feira , dia 18 de junho, às 10 horas, no mesmo ambiente
virtual, na existência de pauta, no mesmo horário e encerrou os trabalhos.
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São Paulo,11 de junho de 2020.
Deputado Barros Munhoz
Coordenador

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)
ATA DA 8ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, É CONSTITUÍDO PELO
ATO N. 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.
Aos onze dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente virtual,
realizou-se a Oitava Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto
Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34, de 16 de
abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP,
sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião os Senhores
Deputados Barros Munhoz (coordenador), Doutor Jorge do Carmo (membro titular),
Adalberto Freitas (membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente), Marcio da Farmácia
(membro suplente), Rodrigo Moraes (membro titular) e Wellington Moura, bem como o
Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Conselheiro Edgard
Camargo Rodrigues o Dr.Sergio Rossi, Diretor Geral do TCE e os Senhores Paulo Massaru
Uesugi Sugiura, Diretor Técnico do Departamento de Supervisão da Fiscalização I,
Alexandre Teixeira Carsola, Diretor Técnico do Departamento de Supervisão da
Fiscalização II e Fábio Correa Xavier, Diretor Técnico do Departamento de Tecnologia da
Informação. O Deputado Barros Munhoz deu inicio à reunião, agradecendo emocionado a
demonstração de consideração do Tribunal de Contas de São Paulo, na pessoa de seu
Presidente, Doutor Edgard, ressaltando que o conhece desde 1987, na Chefia de Gabinete
do PMDB,na Assembleia; o qualifica como a cabeça mais brilhante da Corte de Contas,
prestando-lhe na oportunidade homenagem sincera; ressalta também a presença do Dr.
Sergio Rossi, Chefe de Gabinete do Tribunal de Contas, com quase cinquenta anos de
trabalho, eterno Secretário Geral da Assembleia Legislativa de São Paulo, onde trabalhou,
sendo considerado modelo de servidor; a seguir saúda os demais membros do Tribunal de
Contas que se acham presentes, já citados acima, lembrando mais uma vez o gesto
maravilhoso do Tribunal para com a Assembleia. Nomeia os Deputados presentes, sendo
que alguns estão na sua primeira legislatura, mas afirma que considera a presente
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legislatura uma das melhores que o Legislativo Paulista já teve; o Deputado Barros Munhoz
cita, ainda, a presença muito produtiva da Doutora Ruth Pimentel de Oliveira, Presidente da
Corregedoria Geral do Estado, que se fez presente na reunião anterior e informa que a
mesma esta cuidando dos requerimentos enviados via Mesa da Assembleia; com a palavra
o Doutor.Edgard saúda a todos e ressalta o fato que ocasionou a reunião corrente; diz que
o Tribunal tem mantido com a Assembleia Legislativa uma relação muito boa, o que ocorre
também entre Poderes, com o Governo do Estado, o Ministério Público, o Tribunal de
Justiça, união que resulta em força, entendimento e coesão; a seguir o Presidente do
Tribunal manifesta o desejo de ouvir os Parlamentares presentes para estabelecer uma
linha de trabalho efetivo e produtivo; o Coordenador apresenta os membros do Grupo que
estão presentes e o Presidente questiona como foi constituído o Grupo; Barros Munhoz
explica que o Grupo foi constituído pela Mesa, tendo por finalidade acompanhar o
andamento das medidas e iniciativas tomadas, no período excepcional de combate ao
corona vírus, ou seja, para conhecer contratos, licitações, compras, despesas, instalação
de hospitais , não simplesmente só o aspecto legal, contábil, tributário, fiscal mas, sobretudo
o andamento dos trabalhos, como todo o povo de São Paulo merece; O Deputado Barros
Munhoz concita os Deputados a apresentarem questões, eis que os presentes são pessoas
conhecedoras da Atividade Fiscalizadora da Assembleia Legislativa; o Deputado Ricardo
Mellão agradece ao Coordenador a reunião, o convite e a presença dos membros do
Tribunal de Contas, braço técnico do Parlamento, dizendo que esteve no Tribunal há cerca
de dois meses, com o Doutor Edgard, para fiscalização de obras; Doutor Edgard relata que
o Tribunal está focado nos gastos com o covid19 e tem tido boa atuação nesse sentido; o
Deputado Mellão começa a apresentar seus questionamentos, dizendo primeiramente que
gostaria de saber da relação da atual Legislatura com o Tribunal de Contas, indagando
como poderão estar mais próximos nas questões de compras/contas, para encaminhar mais
diretamente questões que ocorram; o Dr. Edgard pergunta se o Grupo atual foi criado pela
Presidência da Assembleia ao que o Deputado Barros responde que o Grupo foi criado pela
Mesa Diretora, o que permite um fluxo mais fácil entre ambos; O Doutor Edgard entende
que, quem poderá falar melhor sobre o contato Tribunal – Assembleia,é o Doutor Sergio
Rossi; o Deputado Ricardo diz que o desejo é desburocratizar o contato, ter uma relação
mais direta, uma vez que como parlamentares são questionados pelas pessoas, pelo
público em geral; o Doutor Rossi diz que os dois Diretores de Departamento presentes estão
preparados para tal tarefa e que o Tribunal se encontra sempre encima do ato, dando o
exemplo da compra dos 650 respiradores pela Fundação Butantã; explica que em 48 horas
o Tribunal estava com o contrato em mãos pois estão trabalhando em regime de urgência
“sine lege”, uma vez que se trata de situação excepcional, com as compras feitas no
Exterior; o Tribunal quer saber do recebimento das partidas, para onde foram os
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respiradores, sem questionar sobre edital, contrato, preço mas, sim, quem os recebeu.
Trata-se de situação excepcional diferente das normalmente existentes; no entanto,
preparam um dossiê que será encaminhado para a Assembleia Legislativa; o Doutor Edgard
diz que o Dr. Fábio, Diretor de Tecnologia da Informação sugeriu um canal eletrônico
diretamente com o Grupo, sendo que os integrantes do grupo teriam sua senha; o Deputado
Barros Munhoz acha a ideia fantástica e pede que sejam feitas mais perguntas pelo
Deputado Ricardo, que questiona sobre o andamento dos processos acerca dos
respiradores , indaga sobre os quatorze milhões de reais gastos em aventais (compra que
afinal foi cancelada) e se há outros processos da mesma ordem e, finalmente, se os
Deputados tem condições de ter acesso aos relatórios do Tribunal; pergunta se é possível
se falar em apuração de responsabilidade; o Doutor Sergio Rossi responde ,quanto aos
respiradores que estão com extrema dificuldade do ir e vir das solicitações; que no momento
não se pode ver, fisicamente, o que está sendo adquirido; afirma que os processos estão
sendo acompanhados por um Assessor Especial; o Diretor Massaru informa que o primeiro
processo tem por objeto a compra de respiradores da China, sendo de 3.000 a compra
inicial , com uma redução de 1280 e que 283 foram entregues, sendo que o processo se
encontra no Gabinete do Relator para instrução; quanto ao segundo processo, que trata de
1.500 respiradores comprados pela Fundação Butantã, tendo sido entregues 850, outros
200 enviados à Prefeitura Municipal de São Paulo e 650 se acham em montagem no Centro
de Convenção Rebouças e o processo está sendo instruído no Gabinete do Relator ; o
Deputado Barros Munhoz pergunta se os dois processos têm o mesmo relator; é informado
que o relator do processo que cuida da compra de respiradores da China é o Conselheiro
Sidnei Beraldo e que o processo da aquisição pela Fundação Butantã é o Conselheiro
Dimas Ramalho; quanto a compra dos aventais, que acabou por não se concretizar, há
somente um processo no Ministério Público; o Deputado Ricardo pergunta se há algum
painel sobre cada Município paulista, contendo todos os detalhes, uma vez que 600
Municípios já decretaram calamidade pública; o Doutor Edgard responde que já existe painel
sobre cada Município com todos os detalhes e que serão disponibilizados na próxima
segunda ou terça feira ;o Deputado Ricardo pergunta se há no Tribunal algum sistema tipo
Sigel para extrair informações das fiscalizações aos Deputados; a resposta é afirmativa ,
uma vez que estão sendo auditadas as informações disponibilizadas pelas Secretarias de
Estado; o Diretor Sérgio informa que estão acompanhando desde o inicio todos os atos, as
despesas, as compras do Governador e que até o mês de maio não houve crédito
orçamentário aberto; houveram, sim, transformações das alocações das verbas, alteração
no destino das mesmas, em face da situação corrente, informando os valores alterados; diz
que no Tribunal de Contas existe um acompanhamento aberto especialmente para as ações
do covid no Estado, Municípios, Autarquias, Fundações , na Unicamp e que, atualmente,
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existem autuações, havendo 657 processos, sendo que 250 tem apontamentos;o
Diretor.Sergio informa que o painel

relativo ao covid já existe mas é pra uso interno

(Estado e Municípios); o Deputado Ricardo agradece a todos os membros do Tribunal; a
seguir, o Deputado Adalberto passa a palavra ao Deputado Jorge do Carmo que
cumprimenta os presentes e manifesta sua alegria em participar, fala da importância desta
Comissão para acompanhar os dados do Governo do Estado e dos Municípios, cita a
presença da Doutora Ruth na reunião anterior, diz que está aprendendo com o Deputado
Barros Munhoz e com a Comissão e salienta que os Deputados têm tido dificuldade em
obter respostas aos requerimentos enviados aos Secretários de Estado ou Diretores de
outros órgãos, que formulam sobre o covid,pois normalmente as respostas que não chegam
ou se chegam são evasivas, mas que os Deputados são cobrados acerca do assunto; por
isso tudo considera muito importante a presença do Tribunal, uma vez que o espírito da
Comissão é acompanhar as ações, os efeitos da pandemia que está no terceiro, quarto
mês, mas acredita que seus efeitos vão perdurar por um bom tempo; encerra elogiando a
presença do Tribunal e encarece o prosseguimento da parceria com a concretização do
canal eletrônico, que volta a elogiar; o Deputado Marcio da Farmácia, primeiramente
agradece a oportunidade e pergunta ao Presidente Edgard se essa parceria vai prosseguir;
o Presidente do Tribunal de Contas paulista confirma a ideia do link; em seguida diz que o
Parlamento está acompanhando os atos do Governador, especialmente o combate ao
corona, a compra de materiais necessários para a instalação de hospitais de campanha, o
que sem dúvida gera gastos; o Deputado diz que preo cupa-se com a prestação de contas,
uma vez que quer saber se o dinheiro que vem do Governo é destinado especialmente para
as despesas com o corona vírus ou a Prefeitura gasta como quer ? Cita municípios do ABC,
sendo que Santo Andre recebeu 10 milhões do Governo do Estado e Diadema, 4.200; assim
questiona se os recursos que vem do Governo são específicos para as despesas com o
corona ou cada Prefeitura usa como bem entender?

Informa que o governo está

aparelhando hospitais estaduais, citando como exemplo o Hospital Serrano e o Hospital
Mario Covas somente para o corona vírus; pergunta sobre os respiradores comprados para
esses hospitais, como será feita a fiscalização e a prestação de contas do Município ?; o
Diretor Massaru explica que o governo fez repasse a Fundo Estadual de Saúde, no valor
de 311 milhões de reais, escalonado por população de cada um

e que a prestação de

contas esta estabelecida na Resolução, é feita pelos gestores municipais, num relatório de
gestão estadual, que será auditado pelo Tribunal de Contas; esclarece o Senhor Sergio
Rossi que farão lançamento de um mapa de todos os acontecimentos, importâncias
distribuídas pelos Governos Federal e Estadual, para elaboração de mapa atualizado; que
os recursos serão analisados e os mapas serão atualizados mensalmente (contendo leitos,
respiradores, equipamentos, etc.); o Diretor informa que estão acompanhando os contratos
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formalizados em razão da pandemia, através de sistema (em maio eram 105 contratos para
análise do inicio ao final) e serão feitas análises até o final da execução dos contratos ; o
Deputado Barros Munhoz pergunta como está sendo feita a fiscalização dos hospitais que
são controlados por Organizações Sociais; o Diretor Massada responde que o Tribunal tem
duas Diretorias para essa tarefa, que selecionam os contratos e seus ajustes e analisam no
Tribunal de Contas; o Deputado Marcio pergunta: Se um Município pede ao Estado para
ajudar na montagem de leitos de UTI, no município e o Estado pedir orçamento para o
Município isso é legal ? ; o Diretor Massada responde que isto normalmente é feito por
convênio, mas se ocorrer a hipótese anterior será também analisada pelo Tribunal de
Contas, lembrando mais uma vez que o convênio é o instrumento legal; Sergio Rossi diz
que temos que ter presente que haverá necessidade de sensatez e parcimônia na análise
dos processos uma vez que estamos em regime cujo objetivo é atender as necessidades da
população e cita um exemplo; a Administração Pública nunca fez pagamentos antecipados e
agora tem feito, face ao regime de excepcionalidade em que nos encontramos; no entanto o
Tribunal de Contas não deixará passar o que tiver laivos de irregularidade; o Deputado
Adalberto cumprimenta a todos e saúda de maneira especial o Coordenador Deputado
Barros Munhoz, agradece a presença do Presidente Edgard e dos demais Deputados;
salienta que Barros Munhoz faz parte da história da política em São Paulo; manifesta-se
favoravelmente ao link com o Tribunal de Contas, importante para consulta e agilidade nas
informações e passa a expor situação que o preocupa muito, ou seja, São Paulo, mega
metrópole, um pais na atual situação com muita dificuldade nas informações; já houve a
união com Corregedoria, (depois Estados, depois Tribunal de Justiça) depois com o Tribunal
de Contas e outras entidades existentes; do exposto, sugere que haja uma conversa com o
Senhor Governador do Estado para a criação de um grupo de trabalho único, com reuniões
semanais ou quinzenais, o que facilitaria demais os trabalhos;. Todos juntos facilitaria a
comunicação e as soluções. Estamos em junho e o primeiro caso de covid 19 aconteceu em
dezembro, temos seis meses de luta pela frente, mais ou menos, e esta é uma guerra que
de início estamos perdendo. Podemos pensar em alguma coisa maior; finaliza agradecendo
a todos; o Deputado Barros Munhoz diz que a velocidade da resposta se resolverá
transformando o requerimento da Comissão em requerimento da Mesa o que dará a
Comissão um prazo a ser obrigatoriamente cumprido, ou seja trinta dias, sendo que os
pedidos foram reiterados pela Mesa no dia 29 de maio; o Presidente Edgard solicita o
encerramento da reunião, uma vez que agendou reunião com membros da Defensoria
Pública, as 11 horas; o Deputado Wellington Moura primeiramente agradece a presença dos
membros do Tribunal, o que honra a Comissão; pergunta ao Doutor Edgard se até dos 644
Municípios, 518 encaminharam pedidos para a Alesp de calamidade pública e os demais
pedido de situação de emergência; o Presidente do Tribunal responde que o
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acompanhamento é diário e que o foi criado um grupo de trabalho para essas despesas
excepcionais, sendo certo que haverá pagina no Portal vez que são necessidades
excepcionais em virtude da situação; que no último dia 14 o Tribunal de Contas publicou
noticia informando que multará a Prefeitura que não apresentar seus gastos, ou que atrasar
em fazê-lo; cada Município tem um relator , pois a ideia é cumprir o principio da
transparência e a maioria dos Municípios já atendeu o pedido; o painel é mensal mas em
caso específico qualquer grupo poderá formular quesitos; O Deputado Barros Munhoz
agradece em seu nome e em nome da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e
parabeniza o Tribunal pelo contato feito diretamente junto as Prefeituras Municipais para
orientá-las; os Deputados agradecem;o Deputado Barros Munhoz submete aos Deputados
presentes as questões postas pelo Deputado

Wellington Moura ou seja :primeiro:

demonstrativo detalhado de cada um dos hospitais estaduais da Administração Direta e
Indireta de 2020, detalhamento por fonte de recursos, os elementos, dotação atual, dotação
disponível, valores pagos, empenhados, liquidados e pagos em restos a pagar e segundo: a
relação de contratos terceirizados vigentes em cada um dos Hospitais Estaduais da
Administração Direta e Indireta, nome, CNPJ, objeto, data determino do contrato e valores
totais.; o Deputado Adalberto informa que já pediu o detalhado no segundo item e o
Deputado Barros Munhoz informa que se a constatação for afirmativa será acrescentada;
posta em votação foi aprovada a proposta do Deputado Wellington Moura; o Deputado
Barros Munhoz propõe que a próxima reunião seja realizada quinta feira , dia 18 de junho,
se nada houver de novo, mas, caso necessário comunicará aos senhores Deputados
membros ; o Deputado Ricardo insiste em cobrar o link que é considerado a maior conquista
da reunião; o Deputado Barros Munhoz reafirma sua convicção que , encaminhados pela
Presidência os ofícios serão respondidos; o Deputado Adalberto acredita que as coisas não
andam assim. Insiste na grande reunião por ele proposta, reunião em sala grande, que
possa reunir até 1000 pessoas, com o objetivo de agilizar informações. Finalmente, nada
mais havendo a tratar, o Coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu
a participação de todos, convidou-os para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser
realizada na quinta feira ,dia 18 de junho, às 10 horas, no mesmo ambiente virtual, na
existência de pauta, no mesmo horário e encerrou os trabalhos.
São Paulo,11 de junho de 2020.
Deputado Barros Munhoz
Coordenador
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GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 9ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, É CONSTITUÍDO PELO
ATO N. 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos dezoito dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente
virtual, realizou-se a Nona Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto
Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34, de 16 de
abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP,
sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião os Senhores
Deputados Barros Munhoz (coordenador), Doutor Jorge do Carmo (membro titular),
Adalberto Freitas (membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente), Rodrigo Moraes (membro
titular) e Analice Fernandes (membro titular) bem como a Doutora Ruth Helena Pimentel de
Oliveira, Presidente da Corregedoria; o Deputado Barros Munhoz deu por aberta a reunião,
agradecendo a presença de todos e dando a primeira informação, ou seja, que o grupo
recebeu oficio da Secretaria de Governo respondendo a solicitação feita em relação aos
Fundos, bem como a cotação de cada Fundo, tendo sido informado que o assunto está na
Procuradoria Geral do Estado, para elaboração de Decreto Regulamentador da Lei; o
Senhor Presidente perguntou se havia questionamentos; na negativa, deu andamento a
reunião dizendo que entrará em contato com a PGE; o Deputado Ricardo pergunta se os
outros ofícios foram respondidos e o Deputado Barros Munhoz diz que chagarão lá; informa
que o Tribunal de Contas do Estado solicitou os dados dos senhores Deputados para
acesso ao link de consultas, perguntando se todos já enviaram seus dados e que ele já o
fez; fica confirmado que os Deputados Rodrigo, Olim, Analice, Adalberto e Wellington já
enviaram seus dados.; o Deputado Ricardo Mellão informa que houve um erro no envio dos
seus, mas que na véspera, dia 17, enviou o solicitado; o Deputado Jorge do Carmo diz que
mandou seus dados no dia 15 passado, tanto para o Presidente Munhoz quanto para o
TCE, perguntando se houve algum problema; o Deputado Barros Munhoz diz que
confirmará e se houver problema ele será avisado; o outro assunto são os demais ofícios,
pedindo a intervenção da Dra. Ruth, pois ontem houve contato do Secretario Adjunto ou do
Chefe de Gabinete da Saúde, não está bem lembrado, dizendo que está tomando
providências; informa que há tanto tumulto no caso em espécie que o Chefe de Gabinete da
Saúde foi trocado, devido ao acumulo de ofícios sem resposta, cerca de 54 ofícios; o
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Deputado Barros Munhoz pede a ajuda da Dra. Ruth que com seu trabalho está ajudando
a obter informações junto ao Governo; aberto o som da referida Doutora, a mesma diz que
na última reunião comprometeu-se a solicitar aos Secretários de Estado ,que não
responderam aos ofícios, suas respostas e que, portanto, oficiou o Secretario da Saúde e
outros que se comprometeram a responder ; disse ainda que após o oficio do Deputado
Barros Munhoz a Corregedoria, instaurou expediente de correição preventiva

das

Secretarias da Saúde, do Governo, do Desenvolvimento Social, do Desenvolvimento
Regional e da Fazenda e que ela pediu expedição de ofícios, na véspera , enviados aos
órgãos pelo sistema sem papel; que o Doutor Laurence telefonou para cada um, avisando
do encaminhamento e solicitando pronta resposta; na Secretaria da Saúde conversou com o
Chefe de Gabinete, Doutor Wilson, que se comprometeu a responder rapidamente, na
Secretaria da Fazenda falou com o Chefe de Gabinete, Doutor Diogo Colombo, na do
Desenvolvimento Regional, não estando o Doutor Vignoli, falou com a Assessora Silvia, na
do Desenvolvimento Social, falou com Neiva , Assessora da Secretaria Célia e também
manteve contato com o Coordenador de Comitê de Gastos Públicos, Marcelo Luiz Lelis e,
ainda, com Doutor Amaury – Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo; assim sendo,
acredita que serão atendidos prontamente face o contato pessoal com Doutor Laurence e
que ela está acompanhando pessoalmente a questão;o Deputado Barros Munhoz agradece
e diz que espera que agora a coisa flua; o Deputado Jorge cumprimenta Dra. Ruth pela
competência presteza e comprometimento, fazendo a interface e pergunta se os ofícios aos
quais ela se referiu são os requerimentos aprovados pelos Deputados; o Presidente Munhoz
responde que é exatamente isso, eis que haviam nove ofícios pendentes, a saber:da
Secretaria de Governo, da Secretaria do Desenvolvimento Regional, do Planejamento ,da
Fazenda, dois ofícios da Secretaria da Saúde , um do Comitê de Contingência enviado ao
Doutor Dimas Covas, mais um da Secretaria da Fazenda e um da de Transportes
Metropolitanos; o oficio enviado à Procuradoria Geral do Estado já chegou e acredita que,
até o inicio da semana, terão resposta; Barros Munhoz pergunta se o oficio do Jorge para o
Tribunal já chegou; o Deputado Adalberto agradece a todos os Deputados e aos assessores
presentes e especialmente a Dra. Ruth Helena, que está ajudando, com sua competência;
lembra que na reunião anterior ao Tribunal de Contas para abrir um link de consulta aos
processos, pelos parlamentares; pergunta se Dra. Ruth, no futuro consegue um link da
Corregedoria; em seguida comenta que existem vários setores envolvidos na questão do
covid e que a ideia foi dada ao Deputado Barros Munhoz

mas que solicitará ao Senhor

Governador, na reunião que terão, que se faça uma reunião conjunta com os órgãos
envolvidos, para agilizar as respostas; o Deputado Barros Munhoz propõe analisar a
situação e o Deputado Adalberto reafirma que vai solicitar ao Governador a reunião
conjunta, dos responsáveis com o Governo; diz que enquanto aguardam as respostas aos
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ofícios, que tem gente morrendo todo o dia e no final do ano terão mais de um milhão e
meio de mortos; novamente solicita a ajuda do Deputado Barros Munhoz, que diz que
colocará oportunamente o assunto ;em seguida o Presidente Munhoz passa a pauta do dia
referindo-se às perguntas formuladas pelo Deputado Ricardo Mellão que pergunta, que no
dia 16 passado houve o cancelamento do contrato com a empresa e que gostaria de saber
dados sobre o detalhamento dos custos, o IOF, a corretagem e as perdas por variação
cambial; que ele desistiu de perguntar às Secretarias uma vez que elas não dão resposta;
informa que já encaminhou oficio para a Dra. Ruth; que esse tipo de transação , apesar do
cancelamento do contrato, tem outros custos (sem esquecer a perda resultante do ajuste
cambial a qual, até agora,não tiveram acesso ; que foram comprados 3.000 respiradores,
depois houve repactuação, e que gostaria de obter os detalhes, se houve contrato, uma vez
que não tiveram acesso; que são cobrados por cidadãos que querem respostas e não
querem saber, simplesmente, porque o contrato foi cancelado; Dra. Ruth responde ao
Deputado Ricardo que com relação ao detalhamento dos custos, a questão do IOF, aos
valores acertados, custos envolvidos não há informações, sendo preciso consultar o
processo; que foi feito um contrato de câmbio , através do Banco do Brasil, pela Secretaria
da Saúde, uma vez que a contratada é sediada na Flórida; assim, é necessário verificar a
taxa do dólar no dia, pois foram feitos 2 pagamentos, sendo um no dia quatorze de abril e o
outro no dia vinte e sete ou vinte e oito de abril, todos em dólar, sendo que o IOF deve estar
no contrato de câmbio; o Deputado Ricardo diz que pelo que entendeu enviou solicitação à
Corregedoria; Dra Ruth diz que responderá o oficio e enviará cópia do contrato, sendo que
para a feitura desse contrato de câmbio houve consulta à Procuradoria Geral do Estado e
que essa era a situação da véspera, sobre a finalização da conduta da rescisão contratual,
uma vez que não teve tempo de saber algo sobre o assunto;o Deputado Ricardo agradece
Dra. Ruth e diz que gostaria de ter acesso a uma cópia do contrato original; o Deputado
Barros Munhoz pondera que já estão respondidas a segunda e a terceira perguntas do
Deputado Ricardo; Dra. Ruth acrescenta que esqueceu de responder que nessa compra
não houve formalização de instrumento de contrato, uma vez que sendo compra com
fornecimento imediato , com dispensa de licitação, a mesma foi feita por Nota de Empenho,
que é o instrumento previsto na Lei 8.666, havendo inclusive parecer da Procuradoria Geral
do Estado; o Deputado Barros Munhoz solicita por escrito as respostas às indagações;
Ricardo Mellão faz nova pergunta: se será necessário construir mais leitos mais Hospitais de
Campanha, qual o custo unitário de cada Hospital e quais as ONGs responsáveis por eles;
Barros Munhoz pergunta se os Deputados estão de acordo , se as ONGs tomarão
providencias; o Deputado Ricardo Mellão explica que os custos estão diluídos em várias
Secretarias; para esclarecer diz que o Orçamento foi aprovado o ano anterior, em várias
dotações para várias Secretarias e que, assim sendo fica difícil estabelecer o custo que está
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muito diluído, para que possam saber o custo real de um hospital e de quanto está sendo
gasto; o Deputado Barros Munhoz coloca em discussão se haverá ou não consulta para
essa questão; estando todos favoráveis foi aprovada a consulta; o Deputado Jorge
manifesta-se para exaltar a presença virtual da Dra. Ruth, Presidente da Corregedoria, pois
a partir da vinda dela as coisas começaram a fluir na Comissão uma vez que

os

componentes do Grupo tem expectativa de resposta aos requerimentos e ofícios; que é
lamentável não haver resposta às perguntas formuladas pela Comissão constituída pela
Casa Legislativa, através de ato da Mesa; o Deputado Jorge agradece Dra. Ruth e o
Presidente da Comissão, por ter feito a intermediação e que agora a Comissão terá as
respostas que a sociedade exige; o Deputado Ricardo Mellão diz que conforme a Dra. Ruth
explicou não há documento formal e discorre sobre as condições do contrato cancelado já
que não há contrato escrito, onde as condições estejam formalizadas, qual o valor da multa,
a forma de recebimento do produto adquirido e pergunta onde o Governo vai se basear; Dra
Ruth explica que como se trata de contratação feita por Nota de Empenho, passam a ser
vinculados a ela os termos iniciais da proposta contratual, com dispensa de licitação e
entrega imediata; desta forma a contratada apresenta proposta comercial, que passa a fazer
parte da Nota de Empenho, onde são fixadas as condições do ajuste; houve repactuação
em meados de maio passado, onde se estabeleceu multa de 10% por atraso, além da multa
legal, prevista na Lei 8.666, cronograma legal e demais sanções legais; o Deputado Ricardo
Mellão agradece imensamente

e solicita Xerox dos documentos anexos a Nota de

Empenho; a Dra. Ruth pede que o Deputado Ricardo envie a solicitação por requerimento
endereçado a ela que, após imprimir, enviara os documentos com a presteza e rapidez
necessárias; a Deputada Analice cumprimenta o Presidente pela condução dos trabalhos
desse Grupo; ressalta que todos os membros estão envolvidos nos custos do Governo,
embora o Governo seja transparente e muito sério mas, que é pertinente e muito importante
esclarecer a todos sobre o contrato informal devido a calamidade pública; louva o trabalho
do Deputado Ricardo, confia nas tratativas de todas as negociações feitas pelo Governo do
Estado, pois é importante ter os dados para

que a sociedade que cobra muitos num

primeiro momento e ignora o trabalho do Grupo, bem como a presença da Dra Ruth no
Grupo, o que trouxe resultados fortes por parte do Governo; ressalta novamente que a
Corregedora tem ajudado e muito o Grupo de Trabalho; aproveita a oportunidade para
convidar todos os membros do Grupo de Trabalho para a audiência com o Secretário da
Saúde e equipe técnica, que se realizará na segunda feira, dia 22, às 15 horas, pedindo
que todos formulem perguntas; não havendo mais questionamentos o Deputado Barros
Munhoz, Coordenador do Grupo de Trabalho convida a todos para a próxima reunião , a ser
realizada na terça feira, dia 23 de junho, no mesmo ambiente virtual, no mesmo horário,
quando, acredita ele, darão cabo das questões pertinentes ao assunto. Agradece aos
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colegas e especialmente a Dra. Ruth que vem cumprindo a tarefa de forma digna,
ressaltando que o Governo de São Paulo tem pessoa como ela numa área tão importante
como essa Finalmente, nada mais havendo a tratar, o Coordenador dos trabalhos, Deputado
Barros Munhoz, agradeceu a participação de todos, convidou-os para a próxima reunião do
Grupo de Trabalho, a ser realizada na quinta feira, dia 18 de junho, às 10 horas, no mesmo
ambiente virtual, na existência de pauta, no mesmo horário e encerrou os trabalhos.
São Paulo,18 de junho de 2020.

Deputado Barros Munhoz
Coordenador

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 10ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, É CONSTITUÍDO PELO
ATO N. 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente
virtual, realizou-se a Décima Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do Decreto
Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34, de 16 de
abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – ALESP,
sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião os Senhores
Deputados Barros Munhoz (coordenador), Delegado Olim (4 Suplente) Doutor Jorge do
Carmo (membro titular), Adalberto Freitas (membro titular), Ricardo Mellão (2º suplente),
Wellington Moura (membro titular) e Analice Fernandes (membro titular) ; o Deputado Barros
Munhoz deu por aberta a reunião, agradecendo a presença de todos e dizendo que iria
apresentar um plano de trabalho objetivo, com perspectiva de convocação de algumas
pessoas, mas continuando afirmou que o Grupo esta realmente numa situação inaceitável;
que tem 6 respostas, sendo 2 absolutamente inócuas e não satisfatórias e que tem 14
requerimentos não respondidos, sendo 1 do dia 12 de maio, 2 do dia 15 de maio, outros do
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dia 29 de maio , ou seja, a maioria de maio e só alguns de 11 de junho; disse que falou com
o Presidente Cauê informando que a situação é insustentável, que perde a finalidade a
existência do Grupo e das reuniões, uma vez que só duas reuniões foram produtivas, a que
contou com a presença do Presidente e de membros do Tribunal de Contas do Estado e a
que teve a presença da Corregedora Geral do Estado, Dra, Ruth, mas com relação às
informações restantes a precariedade é quase total, quase 100% insatisfatória e a grande
maioria das indagações não foi respondida; que disse ainda ao Presidente Cauê que, assim,
a situação é insustentável, que os membros do Grupo estão imbuídos de ânimo e boa
vontade, não poupando esforços apesar da precariedade das informações; que como o
Presidente tem dado todo apoio ao Grupo, agora é uma questão que compete à presidência
e Cauê se prontificou a fazer isso, pois não se trata mais de questão do Grupo; assim sendo
o Deputado Barros Munhoz pediu sugestões aos Deputados presentes, face a situação
profundamente desagradável, pois imaginou que após a valiosa ajuda da Dra.Ruth, que foi
excelente, fariam progresso, mas que a existência de vários órgãos como o Ministério
Público, o Tribunal de Contas do Estado e a Corregedoria atuando ao mesmo tempo na
fiscalização do destino dos recursos destinados ao corona vírus criou, na verdade., uma
confusão ; a seguir, pela ordem, o Deputado Jorge Caruso cumprimenta todos os membros
presentes e diz que a introdução feita pelo Deputado Barros Munhoz foi muito pertinente e
que sentia alegria em participar de Grupo tão seleto como o Grupo sob a coordenação do
Deputado Munhoz; que eles tinham sido tolerantes e flexíveis, que tinham encaminhado
requerimentos, reencaminhado requerimentos, discutido entre si, recebido a visita de
Dra.Ruth e sua ajuda, bem como contado com a disposição da Corregedora , mas que
mesmo assim as coisas não andaram, o que os deixava enfraquecidos e vulneráveis; que a
Comissão enfraquecida merecia o respeito do Governo do Estado e do Secretariado e que
ele vinha sendo cobrado na sua bancada e na sociedade , com relação as questões sem
resposta; assim sendo ele que era favorável a outro encaminhamento para fazer valer a
Comissão, tendo proposto Convocações como o Regimento Interno da Casa Legislativa
permite; é dada a palavra ao Deputado Ricardo Mellão que diz ver no semblante do
Deputado Barros Munhoz a decepção; que houveram ótimas reuniões,

que receberam

convidados excelentes, como Dr. Edgard e Dra.Ruth, o que trouxe uma esperança maior;
que muitos órgãos estão debruçados sobre a mesma questão mas que os membros do
grupo são os únicos com mandato popular e, por isso, são cobrados pela população que os
elegeu para fiscalizar e que fica, sem dar resposta ao questionado; que a falta de resposta
é um

desrespeito do Governo de São Paulo para com a Assembleia Legislativa e,

consequentemente, com a população; que não sabia como levar os questionamentos à Dra.
Ruth e que iriai se informar se poderia enviar diretamente à ela; senão quem mais lhes daria
respostas ? quem nada deve não tem nada a temer, pois mostrou até agora, que não tem
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ímpeto inquisitório; pediu uma luz ao Deputado Munhoz e aos demais colegas de como
devia proceder, especialmente à Deputada Analice, que tem ligação mais forte com o
Governo; o Deputado Wellington Moura cumprimenta todos os presentes e faz dele as
palavras do Deputado Mellão, dizendo que vai ser transparente como ele; iniciou dizendo
que se sente envergonhado, que sabe que não é culpa do Presidente Cauê, nem do
Deputado Barros Munhoz, nem dos Deputados que compõem o Grupo, que , assim sendo,
faria um requerimento de informação e o Governo do Estado teria 30 dias para responder;
que transformarão isso numa coisa muito grande, pois se trata de coisa grave que deixa
insatisfação e indignação; afirma que onde não há culpa, não há porque não haver
transparência; que o requerimento do Deputado Mellão estava muito bem feito e que o
Governo do Estado tem que dar respostas; que é vergonhoso o Secretariado vir a dizer que
não recebeu os documentos, pois isso só demonstra incompetência; o Deputado Barros
Munhoz diz que se trata de um desrespeito à Assembleia Legislativa; pediu a palavra o
Deputado Adalberto dizendo que estava de pleno acordo com os três que o antecederam;
que concordava com suas palavras e que eles são Deputados eleitos e o Secretários são
pessoas indicadas pelo Governo; que o povo que os elegeu acredita que esta situação é
toda arranjada, que todos são “farinha do mesmo saco” e que do jeito que as coisas vão
dará razão a voz do povo; que o Grupo só está trocando papéis e pergunta onde está a
representatividade dos Deputados, o que devem fazer; ele próprio respondeu: “temos que ir
pro pau “. Daqui a pouco, várias pessoas que estarão morrendo e haverá um dedo dos
Deputados, em seus atestados de óbito; que não fizeram nada pelo povo, parecendo
blindada a situação; diz que ficam “com cara de tacho”, que viraram chacota, passaram da
hora e, se continuar assim, sairá do Grupo e ira para o PDO, pois com eles fará visitas e que
este grupo não fez uma visita sequer; o Deputado Jorge do Carmo diz que parece que o
PDO está certo e que o Grupo está errado; o Deputado Adalberto acha a colocação é
perfeita, pois o que quer é trabalhar para o povo; a Deputada Analice diz que faz coro a
todos os colegas e que se engana o Deputado Mellão quando acha que ela tem ligação
mais forte com o Governo, porque o Governo não tem ligação forte com ninguém; que o
Governo de São Paulo é ele e só ele; que o PDO está extrapolando suas prerrogativas ,
fazendo um trabalho midiático,que não dá retorno e que isso não é correto, pois invadem
hospitais, expondo doentes e profissionais da saúde, mas que também não é certo esse
Grupo constituído pela mesa da Assembleia que abriu mão de 70% de seu Fundo de
Reserva e que eles, Deputados doaram 30% de seus salários e sua verba de Gabinete;
reafirmou que não é correto, que é desrespeito para com os Deputados a quem compete
saber como está sendo utilizado esse dinheiro; o Deputado Jorge diz que esteve com o
Secretario da Fazenda, Dr. Henrique Meirelles e que ele não sabia das doações feitas pela
Assembleia; o Deputado Ricardo diz que estava lá na ocasião e que ninguém sabia o que
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havia sido feito pelos Deputados, perguntando porque não foram cortados os altos salários
dos funcionários do Governo; a Deputada Analice diz que ,se a ajuda dos Deputados foi tão
inexpressiva, que a devolvam e os Deputados saberão como encaminhar esses recursos
para pessoas que precisam de ajuda e entidades carentes; que a Comissão representa 94
Deputados e é inexpressiva, ineficiente e ignorada pelo Governo; questiona qual o caminho
para obter respostas às indagações da Comissão. diz que não querem saber por não
acreditarem no Governo de São Paulo ou por temer improbidade administrativa mas, sim,
para serem levados a sério

e responderem ao povo os locais onde eventualmente

houveram abusos por quem fez as compras; o Deputado Barros Munhoz passa a palavra
para o Deputado Delegado Olim que inicia cumprimentando a todos dizendo que ouviu
todos que o antecederam e que só eles da Assembleia fizeram alguma coisa e que mais
ninguém fez nada, ninguém cortou na própria carne; que foi feito tudo tão volumoso e que
agora o Hospital do Pacaembu fechará e que logo mais fecharão o do Ibirapuera; que se o
Governo tivesse investido em hospitais particulares não seria preciso nada disso; que os
Deputados nunca foram respeitados pelos Secretários e que eles , os Deputados, devem
jogar “mais pesado”; que os Secretários parecem reis e que reis são os Deputados, que
foram eleitos pelo povo e que não poderão ser tachados de intolerantes, prepotentes ou de
açodamento; firma que podem contar com ele; a seguir o Deputado Barros Munhoz
apresentou a proposta de encaminharem um requerimento em forma de convocação, um
convite para o comparecimento do Secretario da Saúde na reunião de terça feira ou quinta
feira próximas, e outro convite para o Secretario da Fazenda, também para comparecer na
terça ou na quinta feira seguintes, ou, na impossibilidade, enviarem representante
credenciado, capaz de responder as perguntas; se não vierem, todos os Deputados abrirão
mão do Grupo de Trabalho pois, afinal, estão emprestando seus pequenos, médios ou
grandes patrimônios pessoais, sua honra, sua dignidade como parlamentares; que ele
próprio sempre mais se aviltou mas que está mais tolerante mas, que o limite terminou ; que
o

Deputado

Mellão

redigirá

um

oficio

solicitando

informações

da

Corregedoria

acrescentando que será a última convocação; que seria encaminhado também ao
Presidente Cauê, à Corregedora, e aos Secretários da Saúde e da Fazenda; a proposta é
aprovada unanimemente; o Deputado Munhoz diz que não sabe se convocará os dois para
o mesmo dia, mas que fará a gentileza de telefonar para ambos para convidá-los ; afirma
que se não vierem os membros do Grupo falarão com o Presidente Cauê que a Assembleia
está sendo vilipendiada, como de fato está sendo; o Deputado Mellão sugeriu que os
Secretários devem ter em mãos antecipadamente as perguntas já formuladas e que deverão
ser respondidas; o Deputado Barros Munhoz concorda com a proposta e diz que o rol de
perguntas será enviado junto com a convocação; o Deputado Ricardo Mellão sugere que se
pense se não há meio judicial de se fazer essa cobrança dentro do principio, que é sagrado
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na Administração Pública, que é o princípio da transparência; o Deputado Barros Munhoz
acha que sim mas que irá verificar propondo “vamos enfrente”; Finalmente, nada mais
havendo a tratar, o Coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu a
participação de todos, convidou-os para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser
realizada na terça feira, dia 30 de junho, às 10 horas, no mesmo ambiente virtual, na
existência de pauta, no mesmo horário e encerrou os trabalhos.
São Paulo, 25 de junho de 2020.

Deputado Barros Munhoz
Coordenador

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 11ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, É CONSTITUÍDO PELO
ATO N. 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos dois dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente virtual,
realizou-se a Décima Primeira Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do
Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34, de
16 de abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
ALESP, sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião os
Senhores Deputados Barros Munhoz (coordenador), Delegado Olim (4 Suplente) Doutor
Jorge do Carmo (membro titular), Adalberto Freitas (membro titular), Ricardo Mellão (2º
suplente), Wellington Moura (membro titular) e Analice Fernandes (membro titular) ; o
Deputado Barros Munhoz deu por aberta a reunião, agradecendo a presença dos
Deputados presentes e a presença do Senhor Secretario Executivo da Secretaria de Estado
da Saúde, Doutor Eduardo Adriano Ribeiro e seus assessores; o Secretario Executivo
agradeceu e se colocou a disposição para responder as indagações; o Deputado Munhoz
sugeriu que as perguntas fossem formuladas pelos Deputados presentes, em ordem
alfabética de nomes,

o que foi aprovado pelo Grupo de Trabalho; o Doutor Eduardo,
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representante do Senhor Secretario de Estado da Saúde,disse estar satisfeito com o convite
e a presença dos Deputados e apresentou seus assessores citando seus nomes: Tatiane,
Regiane, Karen, Patrícia e Cícero e desculpou-se com os membros da Assembleia
Legislativa por não ter respondido antes aos requerimentos; afirmou que reuniram as
questões pendentes, já elencaram

as respondidas, para possibilitar a arguição que os

senhores Deputados julgassem oportunas; disse que tinha a coletânea dos 15 assuntos mas
que poderia elencar por temas , caso achassem melhor; disse que está de posse das
perguntas formuladas e que o grupo de assessores liderados pela Patrícia elencou as
questões sem resposta, por assuntos, mas que algumas perguntas são de cunho dinâmico
(como números, valores, etc.) e assim vai se reportar aos portais, de livre acesso dos
Deputados e da população; é feita a leitura da primeira pergunta: “O Estado de São Paulo
tem três hospitais de campanha, o do Complexo do Parque do Ibirapuera, do Estádio do
Pacaembu e do Centro de Convenções do Anhembi, que serão administrados por
organizações sociais. As organizações sociais serão responsáveis pela administração dos
serviços de saúde das unidades e pela contratação dos profissionais que farão os
atendimentos. Diante do exposto, solicitamos: a) Quais são as organizações sociais que
estão administrando os hospitais de campanha, b) O envio de cópias dos contratos de
gestão celebrados entre as organizações sociais e o Poder Público, c) Se os hospitais de
campanha estão seguindo as recomendações técnicas da ANVISA para o enfrentamento do
COVID 19 – Nota Técnica (NT) 29, de 2020?“; o Doutor, Eduardo esclareceu de inicio que o
Hospital do Ibirapuera , o AME Barradas e o Hospital de Campinas são estaduais e que os
Hospitais de Campanha do Pacaembu e do Anhembi são municipais; que as organizações
sociais que administram os hospitais estaduais são o SECONCI, que administra o Hospital
de Campanha do Ibirapuera e o AME Barradas de Heliópolis e que a organização social
Santa Casa de Franca administra o Hospital de Campanha de Campinas; que todas as
metas, indicadores de qualidade, valores, períodos estão no portal da transparência.saúde,
lá estando também as cópias digitalizadas dos termos de parceria de cada um dos serviços
prestados; respondeu, ainda,ao terceiro item, dizendo que os hospitais atendem todas as
normas técnicas e que todos os instrumentos estão disponíveis no portal; perguntou se
restava alguma questão sobre o tema; o Deputado Barros Munhoz passou a palavra para o
Deputado Adalberto Freitas que cumprimentou os presentes; dizendo que gostaria de saber,
mas que não conseguia acessar o portal pois queria ver a cópia dos contratos celebrados; o
Doutor Eduardo disse que o site está com problemas mas que os dados lá estão; o
Deputado Adalberto agradeceu; a Deputada Analice disse que a título de contribuição
achava mais tranquilo (apesar da existência do portal) os representantes da Secretaria da
Saúde já falarem a respeito dos números, em vez de olhar no portal e caso alguém
quisesse mais dados, poderia consultar o site que ajudaria muito na compreensão; o
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Deputado Barros Munhoz disse que a sugestão foi aprovada por unanimidade; Doutor
Eduardo queria entrar no portal , compartilhando a tela; o assessor Cícero questionou se
conseguiriam; a Deputada Analice disse que não havia necessidade de compartilhar a tela;
Doutor Eduardo checou os dados do Hospital de Campanha do Ibirapuera, firmado entre a
Secretaria de Estado da Saúde e o SECONCI, no valor total de Cr$ 61.337.328,78,
composto de parcelas mensais de custeio no valor de R$ 10.000.000,00, no período de
maio a setembro (cinco meses) perfazendo R$50.000.000,00, e uma parcela de
investimento intermediária, em abril, no valor de R$ 11.377.328,78; o Deputado Barros
Munhoz perguntou quantos leitos tem o hospital; Eduardo respondeu que são 268 leitos,
sendo 240 de enfermaria e 28 leitos de estabilização com respirador; o Deputado Munhoz
perguntou: qual a utilização atual e Doutor Eduardo respondeu que nas primeiras semanas
a ocupação foi de 80% (a utilização geral), mas que a ocupação vem caindo e deve estar na
faixa de 50% /60%; que estão iniciando um estudo técnico para verificar o momento de
desmobilizar a estrutura, com cautela, já que é uma estrutura modular; a Deputada Analice
perguntou como é feito o pagamento, se é de acordo com a ocupação dos leitos e se o
pagamento foi feito só sobre os leitos utilizados; o Doutor Eduardo responde que o modelo
do hospital foi montado pelo Estado, que define a estrutura, os equipamentos necessários,
os 240 leitos disponibilizados, montados e com a equipe de pessoal de atendimento; que o
Estado optou por esse modelo, com todos os leitos a disposição para pronta utilização e que
o pagamento é feito sobre os 240 leitos; ainda salientou que o Estado não compra serviços,
monta serviços; dada a palavra ao Deputado Mellão que agradeceu de inicio o
comparecimento de todo os membros da Secretaria Saúde , perguntou se foi feito algum
estudo para verificar se havia algum hospital atrasado, com obras a concluir e que poderia
ser concluído com a verba gasta, em vez da opção pelos hospitais de campanha; Doutor
Eduardo respondeu que queria dividir com os Deputados o grande desafio; que o Estado fez
um trabalho absolutamente exitoso, que nenhum paciente aguarda por um leito;

que

ampliou os leitos na rede própria, da administração direta e indireta, que utilizou as Santas
Casas de Misericórdia da administração direta e indireta, ampliou leitos COVID, fez
chamamento para compra de leitos privados e não obteve resposta e, por fim, após a luta
em diversas frentes, foram feitos os hospitais de campanha pois em casos assim, soluções
isoladas não seriam suficientes, nenhuma solução sozinha atenderia o problema, pois os
hospitais fixos dariam despesas futuras que um hospital reversível não dará futuramente; o
Deputado Adalberto informou que enquanto eles conversavam acessou o site mas que é
muito difícil entender, face aos vários itens; não são 500 hospitais de campanha, pois se
fossem seria difícil, tudo bem; que pessoalmente entende de informática, teve empresa,
desenvolve projetos, mas teve dificuldade em entender; que a Secretaria da Saúde deveria
ter respondido e não mandado “entrar no site e se vira aí”; que perderia um tempo infinito,
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que o Grupo solicitou as cópias dos documentos e entendia a ausência das mesmas como
uma falta de respeito; o Deputado Barros Munhoz disse que entendia a colocação e que foi
por isso que o Doutor Eduardo foi pessoalmente e se faltava mandar o contrato, que viesse
a cópia do contrato; que no seu entender a Secretaria da Saúde estava atendendo a
solicitação, com o que concordou a Deputada Analice; Deputado Barros Munhoz afirmou
que Eduardo estava dando as informações pedidas; Deputado Adalberto agradeceu; a
seguir foi dada a palavra ao Deputado Jorge do Carmo que cumprimentou todos os
presentes e falou da aflição de todos pela falta de respostas, explicando que o espírito do
Grupo de Trabalho é de obter esclarecimentos, isto porque suas bases, seus colegas os
solicitam; que todos os bairros da zona leste, que foram os mais afetados pela pandemia
não foram atendidos; que ele mesmo falou dos hospitais de campanha, que é certo que
todos foram pertinentes, mas que havia apresentado sugestões sobre a possibilidade de
hospitais de campanha na zona leste aos Secretários da Saúde Estadual e Municipal e que
não havia obtido uma resposta sequer; o Deputado Barros Munhoz esclareceu que estavam
sendo respondidos os itens referentes a pergunta do Deputado Adalberto, dos quais
aguardavam respostas; o Deputado Wellington Moura achou melhor o Secretario Executivo,
Dr. Eduardo, responder todas as perguntas; Barros Munhoz pediu calma e disse que a
reunião estava indo de forma bastante esclarecedora; Doutor Eduardo pediu desculpas por
não ter respondido até agora a pergunta e informou que poderia enviar todos os contratos
de imediato, propondo-se a ler a pergunta seguinte; Barros Munhoz lembra que falta a
resposta da organização social que administra o hospital de campanha de Campinas;
Doutor Eduardo informa que esse contrato foi firmado entre a Secretaria da Saúde e a
organização social Santa Casa de Franca e que a tabela financeira, desse contrato tem
particularidades pois o mesmo já havia sido firmado em janeiro deste ano, um contrato de
gestão para ambulatório de especialidades, e que assim começou como AME tendo sido
convertido, face a pandemia, em hospital de campanha, com um o custo de parcela mensal
de custeio de R$ 1.547.000,00 durante 4 meses; que o ambulatório conta com 35 leitos de
UTI e cerca de 15 leitos de enfermaria, pois foram sendo convertidos leitos de enfermagem
em leitos de UTI, em face da necessidade, sendo ambulatório contando inclusive com
equipamento de tomografia e uma estrutura muito grande; o Hospital de Campanha de
Campinas não será desmobilizado, pois o COVID em Campinas está crescendo e assim, o
AME voltará a funcionar e se, a partir de setembro, ainda houver necessidade, haverá
prorrogação do contrato; o AME Barradas, de Heliópolis teve um aporte adicional para
custear o hospital de campanha, sendo 2 parcelas de R$ 8.930.808,43 para os meses de
maio e junho e mais 2 parcelas de R$6.255.808,43 para os meses de julho e agosto,
perfazendo um total de R$ 30.373.233,72, tendo na sua estrutura 176 leitos de enfermaria e
24 leitos de UTI mesmo e, provavelmente , este será o último a ser desmobilizado; os outros
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hospitais de campanha tem leitos de estabilização, que dão suporte à vida, tem respirador
mas não tem a estrutura completa de uma UTI; assim nos outros 2 hospitais de campanha
o paciente vai para um leito de estabilização e, se seu estado piorar, é transferido para um
leito de UTI; o Deputado Adalberto agradece os esclarecimentos prestados; a seguir o
Secretario Eduardo passa a ler a segunda questão; “Foi divulgado pela imprensa a compra
de respiradores da China para serem distribuídos nos hospitais públicos de São Paulo no
valor de R$ 550 milhões de reais, sendo que cada respirador custou R$ 183 mil reais. Por
que foram comprados respiradores da China, com valor bem acima do mercado, uma vez
que há respiradores nacionais vendidos por preços entre R$40 mil e R$ 60 mil reais, a) qual
é a empresa que forneceu os aparelhos respiradores, b) qual é a empresa fabricante dos
aparelhos respiradores ? c) critério adotado para a escolha da empresa; d) seja
encaminhado de cópia dos contratos que envolvem a compra de respiradores da China; e)
seja encaminhado plano de trabalho;f) seja encaminhado estudo dos valores orçados;g)
cronograma de cumprimento de prazos”; o Doutor Eduardo respondeu que a aquisição dos
respiradores dos chineses se deu em março de 2020 e se recordarmos, o cenário em
março, com relação aos respiradores, que é o equipamento mais importante num leito na
UTI, era absolutamente crítico; a Secretaria da Saúde, em março, tentou comprar no Brasil e
iniciou tratativas para negociação com a empresa MAGNAMED chegando a tratativa final,
prestes a fazer o pagamento , mas o Ministério da Saúde, entendendo a criticidade do
momento, requisitou todos os respiradores no mercado nacional; assim, nenhuma compra
se deu em mercado nacional, pois o mercado nacional não era alternativa, quando foram
busca-lo; respiradores nacionais de R$ 40/60 mil reais não estavam disponíveis e o Governo
procurou no mercado internacional, sendo mais de 80% de fabricação chinesa, China
grande fabricante, um pouco dos Estados Unidos e um pouco da Alemanha; o único que se
mostrou possível foi o mercado chinês com extrema dificuldade; que o mercado americano,
face a pandemia, bloqueou a saída dos respiradores até que ele próprio atendido; que as
aquisições no mercado chinês são feitas de modo diferente, uma vez que a regra de
comércio lá é que o mercado não fabrica, os fabricantes chineses só vendem por meio de
trades (conexão comprador x vendedor), no nosso caso a Richens; foi feita a conexão
comprador/ vendedor , dentro do rito legal e previsto para esse tipo de tratativa internacional
e foram adquiridos os respiradores sendo que, inicialmente, foram 3.000 respiradores por
que, nossos leitos de UTI também eram 3.000, aguardando esses equipamentos; que
buscamos em todos os campos possíveis; por fim o mercado chinês se complicou e o
contratado tendo dificuldade, não cumpriu o cronograma ; assim, repactuamos e ajustamos
o quantitativo com o fabricante, tendo em vista o que eles podiam entregar e passamos de
3.000 para 1.280 respiradores; começamos a receber respiradores nos valores de 20 e de
40 mil dólares a unidade, pois eram de 2 tipos, com esses valores; a negociação atrasou e
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este contrato, recentemente, no dia 17 de junho, foi objeto do inicio de procedimento de
rescisão que se encontra em fase de contraditório e temos outras alternativas, outras frentes
surgindo para obtenção de respiradores , a saber: recebemos doações, temos o resquício
da compra da MAGNAMED que foi judicializada ( era uma compra pequena e vem sendo
entregue de 10 em 10 de 20 em 20), alugamos empresas comodatárias e podemos
assegurar que não faltou e não faltarão leitos em São Paulo; disse ainda que pode enviar
detalhes, enviar cópia do processo feito dentro da legislação vigente; o Deputado Munhoz
diz que tem impressão que faltaram informações importantes sobre os respiradores; o
Doutor Eduardo informou que dos 1280 respiradores, 920 equipamentos foram pagos a
US$ 40.000 dólares cada um e 360 equipamentos foram pagos a US$ 20.000 dólares casa
um; o Deputado Munhoz perguntou quantos foram entregues e o Doutor Eduardo respondeu
que até aquele momento tinham sido entregues cerca de num numero macro 800
respiradores; Barros Munhoz perguntou quando será entregue o restante e foi informado
pelo Doutor Eduardo que o embarque da última carga será em 13 de julho, devendo chegar
ao Brasil entre os dias 15 a 17 de julho; o Deputado Munhoz questionou se 1.280 bastarão
ou teremos que comprar maior quantidade; Dr. Eduardo responde que temos outras frentes
como o resquício da compra da MAGNAMED, que foi judicializada, doações e que, portanto,
não dependemos só deles, e estamos trabalhando para que todas as unidades sejam
atendidas; Deputado Barros Munhoz passou a palavra ao Deputado Ricardo Mellão que
agradeceu a todos e reportando-se ao Secretario Eduardo disse que tinha a seguinte
duvida: o contrato de compra dos primeiros respiradores foi feito com preço pago muito
acima do mercado, inclusive o Ministério Público de Contas tem parecer dizendo que houve
um sobre preço tendo por justificativa a emergência ; houve pagamento adiantado de R$
261.000.000,00 de reais, se não se enganava; posteriormente, houve repactuação em
meados de maio, novos respiradores foram entregues com o mesmo preço e o preço
unitário foi o mesmo da compra por emergência; foi o mesmo, mas não havia emergência; o
Deputado Ricardo perguntou como ficou a diferença, como ficaram as outras despesas ,já
que houve compra internacional, como ficou o custo operacional, se serão repostos, como
ficaram as diferenças cambiais, o que ocasionou diferenças da ordem de milhões de reais,
resultando em desperdício de dinheiro público; será judicializado o contrato ?, como isso
será resolvido ?; Doutor Eduardo respondeu que não houve desperdício de recursos
públicos na negociação, pois o preço, caro ou barato, deve ser comparado com o que é
comparável, por exemplo: o Ministério da Saúde anuncia que chegaram 600 respiradores
aqui para o Estado de São Paulo, como se fossem os mesmos respiradores; só que 300
respiradores eram respiradores de transporte, pois havia 2 tipos de respiradores; alias
existem 100 tipos de respiradores dependendo das nuances, da efetividade, da performance
e do custo; são equipamentos que durarão de 10 a 15 anos e atendem plenamente as
82

necessidades da medicina.; esse processo esta judicializado e todas as questões propostas
serão tratadas e se esgotarão no âmbito do processo, mas não foi uma compra ruim dentro
da situação, uma vez que, cada respirador foi entregue aos hospitais pronto para funcionar e
seguiu explicando a diferença entre respiradores; resumindo: o processo deixa bem claro 1)
que o Governo fez uma boa compra tendo em vista o momento adverso, que houve
resultado exitoso que não houve desperdício de recursos públicos e que tinha absoluta
clareza e transparência de que esta foi a melhor transação possível, feita pelo Estado de
São Paulo naquele momento, fazendo questão de discutir tudo isso dentro do processo; o
Deputado Barros Munhoz perguntou se havia mais alguma pergunta, se estava
suficientemente esclarecido o assunto; o Deputado Mellão continuou dizendo que: não havia
contrato formal, como a Corregedora na ultima reunião os informou, que há questionamento
dos órgãos envolvidos como o Tribunal de Contas, que foi um contrato de muitos milhões e
feito sem garantias em caso de descumprimento; disse , ainda, que sabe que as questões
estão na Justiça e que gostaria que o Doutor Eduardo trouxesse cópias dos documentos
que embasaram essas compras; o Doutor Eduardo disse que o contrato na integra é um
processo sem papel, é de posse do Ministério Público e do Tribunal de Contas e que uma
colega Deputada pediu a ele, por requerimento e já tem as cópias do processo; assim esse
é um dos processos mais publicisados e que o Ministério Publico do Tribunal de Contas não
emite parecer conclusivo, que existem falhas técnicas importantes que serão esclarecidas
pelo plenário do Tribunal de Contas e com a participação ativa do Governo do Estado de
São Paulo; dada a palavra ao Deputado Jorge do Carmo o mesmo elogiou a reunião
dizendo que

estava muito bem organizada; o Deputado Munhoz pediu que o Doutor

Eduardo fosse direto às perguntas e o mesmo começou a ler a questão de numero três,
porém o Deputado Munhoz disse que essa pergunta era da Deputada Isa e que estavam
dando prioridade às questões formuladas pelo Deputado Jorge do Carmo; o Deputado
Barros Munhoz procedeu a leitura da questão de número 10: ”No dia 29 de abril do corrente
ano, o Governo do Estado, através da sua Secretaria de Saúde, informou sobre a aquisição
de 3.000 respiradores “para reforçar a estrutura do SUS no atendimento ao crescente
numero de pacientes com os sintomas mais graves de COVID-19”. Diante disso solicita-se à
Secretaria de Estado da Saúde, informações sobre os critérios de distribuição dos
respiradores nos hospitais públicos do Estado de São Paulo e quais receberam.”; o Doutor
Eduardo respondeu: por que a Secretaria da .Saúde comprou respiradores alegando que
respiradores foram comprados porque o respirador é o principal ativo num leito de UTI,
equipamento absolutamente necessário no leito de UTI; o Estado de São Paulo começou a
pandemia com 3.400 leitos, que ele chama de UTI-pré COVID; esforços e dificuldades da
rede própria, dos contratualizados, das redes municipais da saúde complementar,
dificuldades de todo o coletivo populacional; foi solicitada a todos os hospitais da rede qual
83

era a sua capacidade de expansão de leitos de UTI, questões feitas formalmente e
comunicação de cada hospital com a resposta enviada da Secretaria, depois ao Ministério
da Saúde foram informados leitos em funcionamento e os em fase de estruturação; assim,
além dos 3.500 leitos do inicio, temos hoje 7.200 leitos de UTI, o SUS do Estado de São
Paulo, os municípios dobraram o numero de leitos e os esforços foram estaduais e
municipais pois com respiradores foi favorecido o funcionamento de parcela importante
desses leitos; temos cerca de 2500 respiradores que já foram distribuídos, parte da China,
parte de outras iniciativas do Governo de São Paulo e qual o critério? o critério do
enfrentamento da pandemia pois no ciclo inicial da distribuição de respiradores a pandemia
atingiu a cidade de São Paulo, depois avançou para a Grande São Paulo e estamos indo
para o interior, avançando região por região, Prudente, Franca, Campinas, Piracicaba; onde
se distribuiu respiradores ? onde são precisos leitos de UTI; São Paulo, em função do
crescimento, esta atualmente com 69,8% de ocupação dos leitos de UTI; hoje o que se
observa em São Paulo é um conjunto de indicadores que vem dando diretrizes de que a
pandemia perdeu forças no Estado; hoje temos, comparado com a semana passada, 12%
menos de internações em números absolutos e temos movimento que indica que a cidade
passou do pico e começa a ter um arrefecimento da pandemia; dá pra garantir que assim se
comportará até o final; então porque não disponibilizar os leitos ? por que não da para
garantir e isso tem que ser feito com muito cuidado, pois as decisões de hoje refletirão daqui
a 15 dias e hoje colhemos os frutos de 15 dias atrás; qualquer mudança de faixa requer
período de reflexão; alguns dizem que o governo erra, continuo dizendo que o Governo de
São Paulo é exitoso e continuará sempre, tem aprendido muito, como dizia o Secretario
David Uip; o Deputado Munhoz solicitou a leitura da pergunta de numero 11:“ Considerando
que a Zona Leste possui aproximadamente 4 milhões de habitantes, considerando ainda
que a Capital já possui 2.305 mortes pela COVID-19, sendo que a Zona Leste já conta com
mais de 1.200 mortes, questiona-se o que justifica a não implantação de um Hospital de
Campanha na região?”; o Secretario Eduardo respondeu que consideraram no momento de
estruturação e implantação dos hospitais montar um Hospital de Campanha na Zona Leste ,
considerando-se a densidade populacional; porém olhando as características do local e
entendendo que o morador da Zona Leste acessaria o hospital, em outras regiões, pois ou
levamos o serviço para o paciente ou o paciente para o serviço, não foi feito o hospital de
campanha, pois o paciente entra pelo Poder Público; a Zona Leste em nenhum momento
ficou desguarnecida de leitos, o que não teria sido possível; assim a alternativa adotada não
ocasionou falta de leitos ao pessoal que lá reside; o Deputado Jorge do Carmo fez a defesa
da implantação de um hospital de campanha na Zona Leste; disse que a mesma tem mais
de 4 milhões de habitantes, com o COVID avançando cada vez mais, especialmente nas
regiões mais periféricas; disse entender que a Zona Leste foi penalizada, que foi um erro
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não fazer isso no tempo oportuno e que governar é tomar decisões e eleger prioridades; o
Deputado Barros perguntou se ainda havia tempo de se levar um hospital de campanha
desativado para a zona leste; o Secretario Eduardo disse que não, que não vislumbrava a
iniciativa de montar um novo hospital de campanha em São Paulo; e os hospitais existentes
na região atendem a população, citando alguns; ah isto sim Deputado, respondeu Eduardo;
agora é hora da gente começar a olhar para a retomada; então a gente tem também esse
desafio; a seguir passaram para o item 5 e 6- item 05 foi lido pelo Secretario Eduardo, na
verdade a pergunta de numero 12 formulada pelo Deputado Jorge, ou seja “Foi anunciada
na imprensa uma projeção de 220 novos casos de infectados por coronavirus e por esta
razão, o Governo do Estado vai pleitear um empréstimo no valor de US$ 100 milhos (mais
de R$500 milhões) junto ao Banco Mundial para implantação e custeio de pelo menos 500
novos leitos de UTI. Diante disso, questiona-se ao Governo do Estado: a)quais foram os
dados científicos utilizados para a projeção de 220 mil novos casos de COVID-19 no
Estado? b) houve estudo e dispêndio para verificar a real necessidade para a implantação e
custeio de 500 novos leitos de UTI? Como e onde serão implantados os novos leitos e de
que forma se dará a distribuição para os Municípios do Estado?; responde o Doutor Eduardo
que a questão do financiamento das ações para o enfrentamento da pandemia de COVID,
assim como dos respiradores foi uma situação multi fatorial, que lançaram mão de diversas
fontes

de financiamento, desde doação, transferência de recursos de outras Pastas,

otimização de recursos da Secretaria e, eventualmente, de recursos externos provenientes
de empréstimos; nesse contesto no inicio do planejamento da pandemia, nos montamos,
estruturamos um grupo de especialistas do Centro de Contingencia composto por médicos,
epidemiologistas, sanitaristas estudiosos de diversas áreas, economistas para tentar nos
apoiar na tradução dos rumos da pandemia e dentre essas projeções a famosa projeção
dos cenários: cenário de quando ia ser o pico, quantos os infectados, quantos seriam ao
pacientes que teriam que ir para a UTI e, principalmente, qual seria a concomitância na
disputa por leitos de UTI, por que nosso problema maior, só pra destacar, não era quantos
pacientes precisariam de UTI, nosso problema era quantos ao mesmo tempo precisariam de
UTI; então o Centro de Contingencia composto por esses especialistas fez diversas
projeções, que foram sendo calibradas, ao longo de tempo, que foram nos dando todas as
informações de partida; então a resposta é: todas as projeções que o Governo do Estado de
São Paulo utilizou para a formulação de políticas publicas vieram de um coletivo de
profissionais do Centro de Contingencia ofertando notas técnicas iniciais baseadas nas
especialidades para o Governo do Estado de São Paulo; o empréstimo do Banco Mundial
não saiu , não temos um real destes recursos, que em algum momento foi previsto, poderia
suplementar o orçamento da Saúde, mas não foi viabilizado, e todas as ações que tomaram
como base esses recursos foram feitas com outros recursos do Governo do Estado de São
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Paulo; o Deputado Munhoz perguntou se o Deputado Jorge tinha mais perguntas e ele
respondeu que sim, item 6, sendo 13 da nossa relação: o Doutor Eduardo disse que havia
achado a pergunta e leu : “A partir de uma denuncia do Conselho Regional de Enfermagem
denunciou a falta de EPIs (equipamentos de proteção individual) aos profissionais da saúde
que estão no front de combate à pandemia do coronavirus. Diante disso e, considerando os
valores despendidos pelo Governo do Estado, questiona-se quais os valores exatos gastos
para a aquisição dos equipamentos em referência, no caso os EPIs e quais os critérios
utilizados para sua distribuição, bem como quais hospitais do Estado de São Paulo
receberam os mesmos valores exatos do aporte nesses equipamentos”; A questão dos
EPIs, a semelhança do aconteceu e ainda acontece com os respiradores, em março de
2020, era um item critico no enfrentamento da pandemia; todos se lembram da escassez no
mercado do kit de EPIs , que contem vários itens como touca, mascaras, aventais
descartáveis, luvas, pro pé, face child e se faltar um desses itens a ação é prejudicada;
assim, nos lançamos mão de ações também bastante agressivas de aquisição desses itens
e somados a isso o Ministério da Saúde encaminhou às Secretarias municipais e estaduais
EPIs de qualidade ruim e que vem sendo distribuídos para os Municípios;e quais são os
critérios de distribuição? temos basicamente duas frentes de distribuição, a distribuição para
as ações de atenção básica que colaboram no tratamento de atenção primaria de todos os
municípios e ai o critério é ”per capta” e nós distribuímos para ação de enfrentamento a
pandemia no âmbito hospitalar para todos os hospitais que atendem COVID no Estado de
São Paulo na rede SUS, proporcionalmente ao numero de leitos disponíveis para COVID
nesses hospitais; fizemos uma variação técnica e fizemos o levantamento de cada item de
estoque a disposição para conhecerem; o Secretario Eduardo disse não possuir em mãos
esses números mas que traria o valor geral e, se houvesse interesse, detalharia contrato a
contrato e que distribuíram e fizeram cobertura de estoques para 90 dias e que havia no
nono andar uma sala com o estoque tendo sido estabelecida uma regra de consumo: para
cada leito são distribuídas 20 mascaras, havendo também critérios para suprir as
necessidades dos leitos de UTI.; assim foram recebidos, enviados pelo Ministério da Saúde,
21.217.074 milhões de EPI’s (total) até o momento e itens de higiene como antisséptico,
álcool liquido e álcool gel, 260.147 unidades; em relação aos adquiridos pela Secretaria da
Saúde e distribuídos para cada um dos 17 Departamentos Regionais de Saúde, com base
em hospitais com leitos UTI foram 5.504.220 máscaras cirúrgicas, 366.948 máscaras tipo
N95, 91.548.000 luvas de procedimentos, 45.774.000 aventais descartáveis, 508.600
toucas, 680 óculos de proteção (em menor quantidade por não serem descartáveis), 680
protetores faciais do tipo face child, também não descartáveis, 6.358 unidades de álcool gel
a 70% de 260 ml cada unidade e 3.815 unidades de álcool a 70%, de um litro cada o que
possibilitou 90 dias de cobertura de estoque em cada unidade, o que será mantido nos
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hospitais estaduais da administração direta e indireta, autarquias e hospitais filantrópicos;
que estão devendo o valor a ser informado e se comprometeu a enviar esse valor total da
despesa geral, que não está com ele de pronto, elaborado pelo gestor financeiro e se
houver interesse, contrato a contrato por item; o Deputado Jorge do Carmo achou perfeito e
agradeceu; tomou a palavra o Deputado Wellington Moura referindo-se ao item 07, ou seja,
de monstrativo das despesas de cada um dos hospitais, perguntas números 13 e 14 do que
foi questionado, disse que a Secretaria da Saúde poderia mandar uma planilha, face ao
elevado numero de dados, havendo a concordância do Secretario Eduardo; Deputado
Wellington disse que só não queria que indicassem o site da transparência como resposta;
disse o Doutor Eduardo que não teria como fugir de um grande planilhão e indicar despesa
a despesa; o Deputado Munhoz perguntou qual o prazo, se poderia ser na 4ª. feira da
semana seguinte, o que ficou acertado; o Secretario Eduardo leu as perguntas 14 e 15:
“Demonstrativo detalhado das despesas de cada um dos hospitais estaduais da
administração direta e indireta, relativo ao ano de 2020, detalhado por fonte de recursos,
elemento, dotação atual, dotação disponível, valores pagos, empenhados, liquidados e
pagos em restos” e “ Relação de contratos terceirizados vigentes, em cada um dos hospitais
estaduais da administração direta e indireta, constando nome da empresa, CNPJ, objeto,
data de término do contrato e valores globais “; o Secretario disse que traria a planilha, mas
explicou que são 100 hospitais, se imaginarmos que cada um tenha 30 contratos, teríamos
3000 contratos vigentes; o Deputado Munhoz perguntou se havia mais alguém para fazer
perguntas; Deputado Wellington Moura disse ter trazido perguntas de outro Deputado sobre
os hospitais de campanha, como, por exemplo, por que não houve transparência das
organizações sociais relativa aos gastos durante essa pandemia (relatório de atividades e
situação financeira); como foi feita a prestação de contas; como ficaram os funcionários que
trabalharam e tiveram seus salários atrasados ou nem receberam; Doutor Eduardo
respondeu que no momento o Governo saiu do penúltimo lugar em transparência para o
sétimo lugar (crescemos 54%) crescemos, neste ranking na transparência, no período de
avaliação 57 pontos, tendo sido o Estado com a maior alta de avaliação; quanto ao IABAS e
as organizações sociais contratadas pela Secretaria de Saúde do Município, informou que o
IABAS não tem nenhuma parceria com o Estado, que não houve repasse para essa
organização social e não houve nenhum pagamento ; o Deputado Wellington perguntou qual
o custo do total dos contratos para enfrentamento ao COVID, onde estão localizados esses
contratos, no portal de transparência; o Governo tem contratos com muitos órgãos, inclusive
de fora da Secretaria da Saúde, houve participação de outros órgãos; pergunta o Deputado
Wellington e qual o destino dos equipamentos adquiridos pelas OSs dos hospitais de
campanha após o fechamento; Eduardo responde que o AME Campinas e o Hospital
Barradas são unidades de saúde que aproveitarão os equipamentos , pelo menos parte
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importante deles no seu próprio funcionamento e se houver sobra de equipamentos, os
mesmos serão remanejados na rede; quanto ao Hospital do Ibirapuera, toda a estrutura é
móvel (paredes, camas, etc.) e não é ativo do Estado, é uma estrutura transitória e os
equipamentos serão redistribuídos otimizando a rede pública estadual, sendo que isto se
tornará um legado; perguntou o Deputado Wellington porque o Estado não adquire os
medicamentos na FURP, já que o laboratório faz medicamentos a preço de custo, com
muitas vantagens; respondeu o Secretario que não havia perguntas a esse respeito na
relação enviada e que não gostava de falar sem consistência, podendo, com algum
prazo,informar no detalhe; qual seria esse prazo, 10 ou 12 dias; o Deputado Munhoz
concorda que seja na semana seguinte , no máximo em 10,12 dias; o Doutor Eduardo disse
que enviaria por email para a Assessoria do Deputado; o Deputado Wellington Moura disse
que nos hospitais de campanha e nos hospitais municipais os funcionários afirmam que os
respiradores que lá estavam não eram compatíveis; o Doutor Eduardo respondeu que o
Hospital do Anhembi é municipal, que não sabia se o respiradores que estão usando lá são
compatíveis, uma vez que a Secretaria da Saúde e o Governo do Estado não tem
conhecimento de questões sobre o Anhembi; o Deputado Wellington disse que apresentou
requerimento de informação, tendo sido aprovado por lei transformada em Decreto o corte
do salário dos Deputados em 30% e também descontos dos funcionários; que pediu ao
Secretario da Saúde o demonstrativo de cada despesa oriunda dessa dotação orçamentária
e no que foram utilizados

esses recursos; o Doutor Eduardo disse que tem absoluta

clareza do esforço coletivo e do esforço da sociedade como um todo , sendo o gesto muito
significativo e de extrema valia, não um gesto midiático político, mas resultante do
engajamento de cada um e que criaram na Secretaria da Saúde uma rubrica financeira,
especifica para o COVID em que todos os recursos, com esta destinação, são monitorados
e rastreados; todo recurso, de um real a um milhão e que não tinha no momento a
destinação final, mas que ficava o seu compromisso de trazer o demonstrativo; Deputado
Wellington agradeceu e elogiou Patrícia assessora da Secretaria da Saúde que se achava
presente; o Deputado Ricardo Mellão disse que o Secretario Eduardo falou que havia uma
colega deles que tinha cópia dos documentos de toda essa operação e se ele podia saber
quem era; Eduardo respondeu que a Deputada Janaina Paschoal fez um requerimento que
foi atendido; o Deputado Munhoz pediu cópia para todos os componentes do Grupo e que
toda a semana tinham equipe técnica e Ricardo disse que também pediria à Deputada
Janaina; dada a palavra ao Deputado Ricardo Mellão o mesmo disse que acompanhava
todas as despesas no portal da transparência com a equipe técnica e que gostaria de
perguntar sobre a questão das compras, que fossem explicadas algumas diferenças de
preços de pesquisas feitas, mercado inflacionário, alta demanda ; Doutor Eduardo disse que
a questão das luvas estava sendo examinada pelo Tribunal de Contas, que a Secretaria tem
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8 contratos no total, sendo um deles referente a compra de luvas no valor de 9 milhões de
reais, que uma delas tinha preço unitário (pacote) de R$ 34,90 , compradas pela Secretaria
da Saúde; que ele viu, em 17 de março, a Policia Civil comprar luvas semelhantes por R$
15,00 o pacote e duas semanas depois, em 3 de abril, a Secretaria da Saúde comprou mais
15.000 luvas, mas a R$ 32,00 o pacote e se verificarmos uma pesquisa simples na internet,
feita em maio, o preço é de R$ 20,00 o pacote; o Doutor Eduardo disse que a diferença foi
um pouco elevada e que as empresas cobram mais agora; que a questão foi amplamente
divulgada, que todas as aquisições vem sendo objeto de verificação mais a miude pelo
Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de São Paulo e que as luvas são um desses
quesitos, que ele não ia entrar no mérito de R$34,00, R$ 32,00, R$15,00 porque seria
leviano e que falaria genericamente defendendo a boa fé do servidor público, defendendo e
acreditando na boa fé de cada um e dos 70.000 funcionários subordinados a ele; perguntou
se todo processo é infalível e respondeu que obvio que não; que se estivesse com o
processo iria para uma discussão; que estava confortável com o encaminhamento, pois o
processo está em verificação pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas e pela
Corregedoria Geral e que quem comprou, cada técnico tem que expor o motivo, há
justificativa na diferença, deve haver, pois cada situação é uma situação; que genericamente
confiava nos servidores, até que fosse exposta evidência contraria; que o Governo tem
tolerância zero e não há “ passar de mão na cabeça”; o Deputado Ricardo Mellão disse ser
postura importante; aproveitando que houve discrepância na aquisição pela Nota de
Empenho e que queria apresentar um último caso ou seja, que houve uma discrepância
porque pela 00580NE foram adquiridas 500.000 hastes flexíveis de 18 centímetros cada
para uso em testes COVID , que pela nota de empenho custaram 4,50 no valor de R$
2.450.000,00, sendo que as hastes custaram R$ 4,50 cada uma; o Doutor Eduardo disse
que o Deputado Gianase já fez uma denuncia em algum órgão de controle, que cada haste
custa R$4,50, valor acima de valores anteriormente processados, pois não dá para
comparar compra de item critico na pandemia e fora da pandemia; que fizeram pesquisa
simples e encontraram hastes semelhantes vendidas a R$ 53,00 o pacote de 100 unidades
e em outras empresas encontraram o pacote a R$ 170,00, estando a proposta
documentada; Eduardo informou que há 8 ou 10 empresas que praticam valores menores
mas que não tem o produto para entrega; o Deputado Barros Munhoz pediu

o

encaminhamento de dados especificamente para o Grupo; Doutor Eduardo disse que o
caso é um processo público e de livre acesso; Munhoz disse que se o Secretario pudesse
informar por escrito, com suas explicações, ajudaria muito; perguntou aos presentes se
haviam outras perguntas e agradeceu nomeando cada um; disse que estava contente, como
velho parlamentar com 44 anos de luta, com aquele grupo, com Deputados como os
presentes, que perguntaram com consistência, com ponderação, que agradecia a cada um e
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de coração dizia obrigado, pois estavam cumprindo a missão; agradeceu ao Secretario
Executivo da Saúde, Doutor Eduardo, que já conhecia e que o tem na conta de pessoa
extraordinária, parabenizando também o Secretario de Estado da Saúde, Doutor Guermann
e o Governador do Estado, por terem na Secretaria da Saúde pessoas como eles, que os
atendem como Parlamentares e pediu que encaminhassem os documentos faltantes; disse
que o Secretario de Estado da Fazenda não acolheu a convocação do Grupo, o que é
inaceitável, e que veria que providência seria tomada; que ainda naquele dia entraria em
contato com o Secretario da Fazenda e com o Secretario Executivo; terminou rogando que
Deus os ajudasse a combater e a viver sua luta titânica; Finalmente, nada mais havendo a
tratar, o Coordenador dos trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu a participação de
todos, convidou-os para a próxima reunião do Grupo de Trabalho, a ser realizada na quarta
feira, dia 08 de julho, às 10 horas, no mesmo ambiente virtual, na existência de pauta, no
mesmo horário e encerrou os trabalhos.
São Paulo, 02 de julho de 2020.

Deputado Barros Munhoz
Coordenador

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 12ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, E CONSTITUÍDO PELO
ATO Nª 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente
virtual, realizou-se a Décima Segunda Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º
do Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34,
de 16 de abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
ALESP, sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram da reunião os
Deputados Adalberto Freitas, Delegado Olim, Doutor Jorge do Carmo, Ricardo Mellão e
Wellington Moura e a Doutora Andra Robert de Carvalho Campos, Subsecretaria de
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Serviços do Cidadão, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Governo; o Deputado Barros
Munhoz agradeceu a presença da Dra. Andra que iria responder as perguntas dos Senhores
Deputados e comunicou que já havia recebido as respostas das perguntas feitas à
Secretaria da Saúde, tendo sido as mesmas encaminhadas aos Senhores Deputados, bem
como os requerimentos de informação de números 338/20, 337/20 e 382/20, que também
haviam sido encaminhados aos Deputados; com a palavra o Deputado Jorge do Carmo
solicitou fosse enviado um número maior de EPIs e em maior quantidade para os Batalhões
da Policia Militar, bem como para as Delegacias de Policia, cujos agentes estão submetidos
a um risco maior, no exercício de suas atividades; a seguir, o Deputado Barros Munhoz
perguntou ao Deputado Ricardo Mellão se fariam as perguntas como foi feito em outras
vezes; o Deputado Mellão concordou mas a Dra. Andra iniciou agradecendo o convite que
lhe foi formulado e informou que faria uma explanação geral e, se restasse pendente alguma
dúvida, responderia pontualmente; iniciou dizendo que com o advento da pandemia, houve
necessidade de reestruturação, para fazer frente as ações necessárias para o
enfrentamento e se iniciaram ações, algumas capitaneadas pelo Senhor Governador, entre
elas a Frente Solidária; na evolução dos trabalhos, adotou-se um critério, tendo ficado
acordado que a captação das doações seria formalizada pela Secretaria de Governo e
depois direcionada para as áreas fins objeto da doação ; estipulado o critério, definiu-se que
as primeiras áreas a serem atendidas seriam a área da Saúde, a área da Secretaria de
Segurança Pública e a área da Secretaria de Desenvolvimento Social, que são as 3 áreas
que fazem o atendimento direto à população; a seguir, as demais áreas do Estado, ou seja,
as Secretarias fazem frente, que dão suporte às ações do COVID, as doações recebidas na
Secretaria de Governo e distribuídas, tais como EPIs, alimentos, empresas que quiseram
doar para os necessitados, como a Nestlé e a Unilever, fornecimento de EPIs , o que já vai
ao encontro do requerimento do colega dos senhores, para municiar o Corpo de Bombeiros,
a área da Secretaria de Desenvolvimento Social e do Fundo Social de Solidariedade;
também municiaram a Policia Militar; paralelamente criaram dois sites dentro do site do
Governo do Estado, ou seja, saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/doaçoes, onde é dada
publicidade a todas as doações, toda estruturação, todos os acordos de cooperação técnica,
todos os termos de comodato e todas as doações efetivadas, identificadas as empresas, o
item doado e a Secretaria a que foi destinada a doação; atendendo a um pedido do
Deputado Ricardo Mellão, que solicitou fosse informada a data em que foi feita a doação, o
destinatário e a identificação, se pessoa física ou jurídica; informou que fizeram uma planilha
Excel, que será direcionada ao Deputado Ricardo Mellão, respondendo ao item por ele
questionado em seu requerimento; que na saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/transparência,
para atender a Transparência Internacional, constam todas as compras,

e que houve

legislação federal, que é a Lei 13979, que flexibiliza o processo de compra pelo Estado,
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compras feitas com dispensa de licitação, inexigibilidade, bem como outras maneiras de
compra; que a pagina está sendo melhorada para atender a Transparência Internacional e
contem despesas, notas de empenho, todos os pagamentos de cada compra efetuada, toda
legislação federal e estadual sobre a pandemia, comunicado do Tribunal de Contas de
como dar transparência, publicidade a respeito das compras, cartilha de com orientação da
Procuradoria Geral do Estado, de como realizar compras, buscar, reunir despesas e ações
do Governo do Estado, com relação a pandemia; a Dra. Andra disse que, quanto a questão
das EPIs, achava que a Secretaria da Saúde tomou providencias, respondendo ao Grupo
quanto ao estoque; o Deputado Barros Munhoz perguntou ao Deputado Ricardo Mellão se
havia mais alguma pergunta especifica; o mesmo pediu a Dra. Andra que repetisse o site e
ela o fez, explicando que poderia ser posto no final a palavra doações, que seria indicada a
Secretaria a que foi destinada a doação, o item doado e a empresa que fez a doação;
informou ainda que a pagina é atualizada semanalmente, todas as sextas feiras a noite; por
outro lado, se ao final do site fosse colocada a palavra transparência, se encontrariam as
despesas realizadas pelo Governo do Estado durante a pandemia, despesas para o
enfrentamento da pandemia, de todas as Secretarias; a seguir Dra. Andra perguntou se
poderiam entrar nas perguntas específicas; o Deputado Barros Munhoz perguntou ao
Deputado Ricardo se havia mais alguma pergunta; o mesmo disse que não havia e que os
demais colegas poderiam perguntar; o Deputado Munhoz perguntou ao Deputado Jorge se
havia alguma indagação; o Deputado Jorge cumprimentou todos os Deputados presentes,
em especial o Deputado Barros Munhoz, saudou a Dra. Andra dizendo da honra e da alegria
em recebê-la ; a seguir se referiu especialmente as EPIs, dizendo que as próprias pessoas
reclamam; que tem sido cumpridas algumas reintegrações de posse, segundo ele
desnecessárias neste período, mas que, por mandado judicial, devem ser cumpridas e os
policiais estavam sem EPIs., não estando devidamente equipados e ficando expostos; que
apresentou requerimento porque tem preocupação com as pessoas, as ações e as missões
que desempenham; que recentemente, na Zona Leste, em Guaianases

houve

desapropriação de cerca de 900 famílias, o que expõe famílias e policiais; solicitou, ainda
que o requerimento que apresentou para discussão naquela oportunidade fosse
especificado pela Dra. o que seria melhor; o Deputado Barros Munhoz perguntou se a Dra.
Andra teria números para responde; a mesma respondeu que era preocupante e que
causava estranheza o Corpo da Policia não estar municiado; que na pagina encontramos os
itens destinados à Secretaria de Segurança Pública, especificamente máscaras, face e
álcool gel; que se trata de um contingente numeroso mais que iria verificar e que andando
pela cidade havia visto policiais utilizando equipamentos de segurança; o Deputado Munhoz
pediu a Dra. para fazer o favor de informar; a Dra. disse que informaria e que encaminharia
diretamente para o Deputado Munhoz; o Deputado Munhoz perguntou ao Deputado
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Adalberto se tinha alguma indagação; o Deputado Adalberto cumprimentou a todos,
agradeceu o Deputado Munhoz e a presença da Dra.Andra; disse que é da mesma linha do
Deputado Jorge e que sem isso é difícil conviver; que é da Zona Sul e por iniciativa própria e
com a ajuda de uma ONG, levou mais de 5.000 máscaras para as Delegacia e para o
Batalhão, que foi presidente do CONSEG durante cinco anos e soube das condições
precárias dos policiais, até mesmo antes da pandemia, que estavam com a viatura quebrada
e não possuíam boas condições de trabalho, no extremo da Zona Sul e da Zona Norte, onde
estão na linha de frente; que sempre que ligou para o 190 foi atendido prontamente; disse,
ainda, que sabia que a Dra. Andra trabalha com dados, administrativamente, mas que eles
que estão na rua sabem que as Delegacias para receberem um equipamento enfrentam
uma burocracia tremenda e que o atendimento ao pedido leva mais de 6 meses; assim
sendo solicitou agilidade no processo; que iria a Delegacia de Campo Limpo que atende
mais de 1500 pessoas, buscando um trabalho mais ligeiro e a melhor forma de atender;
perguntou para a Dra. se a mesma poderia pedir dados referentes a quantidade de
equipamentos e quais seriam necessários; a Dra. Andra respondeu que colheria
informações, que iria checar a situação e que se houve falha na distribuição de EPIs. pela
Secretaria de Segurança Pública, pedia o favor de informá-la que ela atenderia o pedido; o
Deputado Jorge informou que tem acompanhado as Delegacias mais longínquas na Zona
Sul e na Zona Leste e que há necessidade de EPIs e em quantidades suficientes e que é
papel do Parlamento corroborar e cobrar do Governo do Estado de São Paulo na
necessidade e a quantidade porque não faltam recursos financeiros ao Estado; Dra. Andra
disse que faria o levantamento, que o Estado é muito grande, que a região metropolitana é
muito grande e que não lhe causaria estranheza se houvesse a alegada falta, mas que
agradecia o alerta dos Deputados o que a auxilia muito; o Deputado Barros Munhoz
perguntou ao Deputado Olim se havia alguma indagação; o Deputado respondeu que não e
que, aliás, havia muito eco na sala da Dra. Andra; o Deputado Munhoz perguntou se o
Deputado Wellington estava participando; perguntou se não havia nenhuma indagação; em
não havendo agradeceu a presença dos Deputados, da Dra. Andra e disse que iriam
levantar as respostas de várias Secretarias, relativas aos questionamentos enviados, para
assim determinar a data da próxima reunião do Grupo; agradeceu novamente, enviou um
abraço especial ao Dr. Rodrigo Garcia e fez um agradecimento especial à Dra. Andra que foi
muito gentil e extremamente eficaz; a Dra. Andra agradeceu igualmente e se colocou a
disposição para procurar meios e respostas; a seguir se dirigiu ao Deputado Ricardo Mellão
dizendo que o ele havia pedido em seu requerimento informações sobre o processo
administrativo 202014303 e que o mesmo estava disponível na íntegra, em PDF, na pagina
da barra transparência; o Deputado perguntou aonde e a Dra. respondeu que, no final da
pagina da transparência, haviam 3 páginas, a pagina 1, a pagina 2 e a pagina 3; que na
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pagina 2, no alto, a direita está o processo na íntegra em PDF; o Deputado Barros Munhoz
desejou bom fim de semana; finalmente, nada mais havendo a tratar, o Coordenador dos
trabalhos, Deputado Barros Munhoz, agradeceu a participação de todos e encerrou os
trabalhos.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
Deputado Barros Munhoz
Coordenador

GRUPO DE TRABALHO PARLAMENTAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO
FISCAL E DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS MEDIDAS
PERTINENTES À EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA RELACIONADA AO
CORONAVÍRUS (COVID-19)

ATA DA 13ª. REUNIÃO DO GRUPO DE TRABALHO CRIADO PELO ARTIGO 3º DO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 2.493, DE 30 DE MARÇO DE 2020, É CONSTITUÍDO PELO
ATO Nª 34, DE 16 DE ABRIL DE 2020, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE SÃO PAULO – ALESP.

Aos trinta dias do mês de julho de dois mil e vinte, às dezesseis horas, em ambiente virtual,
realizou-se a Décima Terceira Reunião do Grupo de Trabalho criado pelo artigo 3º do
Decreto Legislativo nº 2.493, de 30 de março de 2020, e constituído pelo Ato número 34, de
16 de abril de 2020, do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo –
ALESP, sob a coordenação do Deputado Barros Munhoz. Participaram

da reunião os

Deputados Adalberto Freitas (membro efetivo), Delegado Olim (membro efetivo), Doutor
Jorge do Carmo (membro efetivo), Ricardo Mellão( membro efetivo); o Deputado Barros
Munhoz agradeceu a presença de todos e informou que a reunião tinha por objetivo trocar
ideias com os Deputados presentes, a fim de saber se algum deles apresentaria alguma
sugestão de algo que devesse ser feito; esclareceu que a mesma tinha duas finalidades, ou
seja, a primeira, como já havia dito, ouvir os Deputados e a segunda, invocando o disposto
no Artigo 4, do Ato que criou o Grupo de Trabalho em questão, que prevê a possibilidade de
apresentar à Mesa relatórios parciais que seriam para toda a à Assembleia, relatando as
reuniões que ocorreram até o momento; esclareceu ainda, que era uma proposta formulada
pelos Assessores do Grupo, acompanhados pela Procuradora da Assembleia Legislativa e
pela representante da Secretaria Geral Parlamentar, a senhora Roberta; sugeriu ainda, que
face ao volume de compras e processos, focariam principalmente naqueles processos que
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foram objeto de denuncia no Tribunal de Contas do Estado; a seguir o Deputado Barros
Munhoz passou a ouvir os membros do Grupo; o Deputado Adalberto Camargo disse estar
de pleno acordo com a apresentação de um relatório parcial, com tudo que já foi feito, com o
grande trabalho que tiveram e com as respostas dadas pelos órgãos, para apresentar aos
parlamentares; o Deputado Jorge do Carmo disse achar pertinente tal relatório parcial, que
inclusive já havia sido cobrado por sua bancada e que já havia apresentado um relatório
pessoal,

sendo

importante

e

necessário

unificar

procedimentos,

respostas

e

encaminhamentos; o Deputado Ricardo Mellão manifestou-se plenamente de acordo, pois
inclusive está previsto no Ato que criou o Grupo e entende que no relatório deva constar
tudo, perguntas feitas, respostas dadas, convidados , contratos e dificuldades havidas na
obtenção de respostas, formando um apanhado realista e bem transparente; o Delegado
Olim falou que estavam cumprindo as determinações da Mesa e que deviam usar de
profissionalismo e não querer “aparecer” como outros grupos; o Deputado Barros Munhoz
concluiu dizendo que, face a concordância de todos,

solicitaria aos Assessores

providencias para concluírem o relatório parcial a ser apresentado na semana seguinte, a
todos os Deputados e se possível marcarem uma reunião do Grupo para apreciação do
relatório; finalmente, nada mais havendo a tratar, o Coordenador, Deputado Barros Munhoz,
agradeceu a participação de todos e encerrou os trabalhos.
São Paulo, 30 de julho de 2020.
Deputado Barros Munhoz
Coordenador
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ANEXO AO PLANO DE CONTIGENCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA O
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