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1. INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho de auditoria, realizado em atendimento à Ordem de Serviço nº 053/2020/CGM-

AUDI, teve como objetivo avaliar a regularidade e identificar possíveis riscos da parceria firmada 

pela SMS com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) para a 

operacionalização do Hospital de Campanha do Anhembi, inaugurado no âmbito do enfrentamento 

da pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

  
Para a operacionalização deste Hospital de Campanha, a Secretaria Municipal da Saúde celebrou o 

Termo Aditivo nº 030/2020 ao Contrato de Gestão nº R008/2015-SMS/NTCSS, que tem como 

objeto o gerenciamento e execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede 

assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de Vila Maria/Vila Guilherme. 

  
Considerando o Decreto Municipal n° 59.283 de 16 de março de 2020, que declarou situação de 

emergência no município de São Paulo e definiu outras medidas para o enfrentamento da pandemia 

decorrente do Coronavírus, por meio da celebração do termo aditivo, foi compactuada a 

implantação, pela SPDM, de 310 leitos no Hospital de Campanha Anhembi, sendo 294 leitos de 

enfermaria e 16 de leitos para estabilização. Sendo assim, esta Organização Social (OS) ficou 

responsável pela operacionalização das atividades neste Hospital de Campanha, em conjunto com 

outra OS, o Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde – IABAS, que similarmente à SPDM, 

celebrou o Termo Aditivo nº 031/2020 do Contrato de Gestão nº R021/2016-CPCSS/SMS. A análise 

deste Termo é objeto da Ordem de Serviço n° 052/2020 e, portanto, não está compreendida no 

escopo do presente trabalho. 

  
Nas cláusulas contratuais do Termo Aditivo nº 030/2020 do Contrato de Gestão nº R008/2015-

SMS/NTCSS (celebrado com a SPDM), foi estabelecido o prazo contratual de 01/04/2020 a 
31/07/2020, com orçamento total de R$ 35.292.724,00, a ser repassado segundo o cronograma 

abaixo descrito: 

  

DESPESA abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 TOTAL 

Custeio  R$ 8.823.181,00  R$ 8.823.181,00  R$ 8.823.181,00  R$ 8.823.181,00  R$ 35.292.724,00 

Total  R$ 8.823.181,00   R$ 8.823.181,00   R$ 8.823.181,00   R$ 8.823.181,00  R$ 35.292.724,00 

  
Durante a realização dos trabalhos de auditoria, foram avaliados os seguintes aspectos: 

  
- Análise do processo de fiscalização e controle da execução; 
- Análise dos processos de pagamento e prestação de contas; 
- Atendimento aos normativos, aos termos contratuais e aos princípios administrativos que regem 
as contratações. 
  
Do resultado dos trabalhos, destacam-se as principais constatações e recomendações: 
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CONSTATAÇÃO 001. Critério de seleção – Falta de comprovação documental que 

fundamente o critério de seleção utilizado 
 

A SMS falhou no detalhamento da razão da escolha da Associação Paulista para o Desenvolvimento 

da Medicina (SPDM) para o gerenciamento do Hospital de Campanha do Anhembi. Por mais que o 

critério de “logística territorial” seja um critério razoável para a escolha em dispensas de licitação e 

de chamamento público, a SMS deveria ter juntado ao processo documentos, estudos ou pareceres 

que demonstrassem as vantagens logísticas, para o caso específico desta contratação, em o Hospital 

de Campanha ser gerenciado pela SPDM. 
 

Principal recomendação: recomenda-se que a SMS, em próximas contratações por dispensa de 

licitação ou de chamamento público, comprove documentalmente as vantagens para a 

Administração e para o interesse público do critério da escolha da empresa/entidade contratada. 

 
CONSTATAÇÃO 002. Ausência de memória de cálculo - SMS se limitou a aprovar os valores 

elencados pela SPDM 
 

Na constatação em pauta, critica-se o fato da SMS não ter realizado uma análise comparativa para 

aferir a fidedignidade dos preços propostos pela SPDM. A Memória de Cálculo é instrumento em 

que se indica a metodologia adotada para obtenção dos valores constantes das Planilhas de 

Composição de Custos e Formação de Preços. A SMS não demonstrou a origem dos valores fixados 

para os repasses à SPDM para o gerenciamento do Hospital de Campanha. 
 

Principal recomendação: recomenda-se que a SMS realize, em todas as parcerias a serem firmadas 

futuramente, estudos, estimativas de custos, pesquisas de preços e comparações de mercado que 

demonstrem a composição de custos e formação de preços. Todos os processos administrativos de 

celebração de parcerias deverão conter memória de cálculo demonstrando a origem dos valores 

das propostas orçamentárias da parceria. 
 

CONSTATAÇÃO 003. Desproporção de valores entre as três contratadas 
 
A Prefeitura de São Paulo celebrou parcerias com três entidades para o gerenciamento dos Hospitais 

de Campanha: a SMS celebrou duas parcerias, com a SPDM e o IABAS, e a Autarquia Hospitalar 

Municipal (AHM) celebrou parceria com Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein 

(SBIBAE). No entanto, apesar das parcerias terem sido firmadas na mesma época e terem o mesmo 

objeto, prestação de serviços de gerenciamento de hospitais de campanha, o valor das contratações 

entre as três parceiras são divergentes, sendo verificado que a contratação da SBIBAE foi a com 

menor custo por leito (R$ 25.167,34). O leito do IABAS custou 32,04% acima do valor do SBIBAE 

(R$ 25.167,34) e o leito da SPDM um valor 13,09% maior (R$ 28.461,87), não sendo identificada 

nenhuma justificativa plausível para a desproporção de preços praticados nos hospitais de 

campanha. Utilizando-se os valores do SBIBAE como padrão, os valores de possíveis sobrepreços 

das parcerias com o IABAS seriam de R$ 18.257.518,44 (desconsiderando o valor com 
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investimentos) ou R$ 25.825.167,53 (contabilizando o valor com investimentos); o sobrepreço com 

o contrato com a SPDM totalizaria R$ 5.106.528,00. 
 

Principal recomendação: recomenda-se que a SMS abra procedimento para analisar se há 

justificativa para a discrepância de preços entre as parcerias dos hospitais de campanha. Caso haja 

a constatação de que não há justificativas para a desproporção entre os valores repassados, os valores 

indevidos deverão ser devolvidos à Administração por meio de adequado procedimento 

administrativo. 
 

Por fim, verificou-se, de forma geral, deficiência no planejamento, tanto na análise individualizada 

do aditivo da SPDM, quanto na sua comparação com ajustes semelhantes como os do IABAS e 

SBIBAE. Esta equipe de auditoria entende que a situação atípica e emergencial dificulta o 

planejamento, mas tal situação acarreta necessidade de atenção redobrada na análise de prestação 

de contas, a qual deve se atentar aos preços praticados, quantitativos e compatibilidade com o 

serviço prestado, e não somente na conferência de notas fiscais e conciliações bancárias. 
 

Sugere-se, então, o encaminhamento deste Relatório à Corregedoria Geral do Município, ao 

Tribunal de Contas do Município de São Paulo e à Câmara Municipal de São Paulo. 
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2. METODOLOGIA 
 
Trabalho realizado de acordo com as Normas Brasileiras de Auditoria, abrangendo: 

  

• Planejamento dos trabalhos; 

• Pesquisa de informações no sítio da Secretaria Municipal da Saúde; 

• Solicitação de informações; 

• Análise de informações; 

• Entrevista com os responsáveis da Secretaria Municipal da Saúde; 

• Análise dos sistemas utilizados para monitoramento do contrato. 
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3. CONSTATAÇÕES 

 
CONSTATAÇÃO 01 - Critério de seleção – Falta de comprovação documental que 

fundamente o critério de seleção utilizado 

 
A Secretaria Municipal de Saúde celebrou, por dispensa de chamamento público, parceria para o 

gerenciamento do Hospital de Campanha do Anhembi com o Instituto de Atenção Básica e 

Avançada à Saúde – IABAS e com a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina – 

SPDM. A Contratação do IABAS foi através de aditivo ao Contrato de Gestão N° R021/2016-

CPCSS-SMS e a contratação da SPDM foi através de aditivo ao Contrato de Gestão N° R008/2015-

SMS-NTCSS. 

 
O contrato de Gestão N° R008/2015-SMS-NTCSS firmado com a SPDM em 2015 tem como objeto 

o “gerenciamento e execução e ações e serviços de saúde em unidades de saúde da rede assistencial 

da Supervisão Técnica de Saúde Supervisão Técnica de Saúde de Vila Maria/Vila Guilherme”. Já 

o objeto do aditamento do Contrato de Gestão consta como “a implantação de leitos do Hospital 

de Campanha Anhembi”. 

 
Primeiro, importante ressaltar que a dispensa de chamamento público para a contratação de 

entidades para gerir os Hospitais de Campanha é regular, respeitando o previsto pelas legislações 

especiais aprovadas para o combate à pandemia. A obrigatoriedade da realização de chamamento 

público para a celebração de contratos de gestão está prevista no artigo 18 do Decreto Municipal N° 

52.858/2011: 
 

“Art. 18. Quando houver mais de uma entidade qualificada para prestar o serviço objeto da 

parceria, a celebração do contrato de gestão será precedida de processo seletivo, por meio de 

Chamamento Público, conduzido por Comissão Especial instituída para essa finalidade.” 
 

A Lei Federal n°
 
13.979, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, 

estabelece que: 
 

Art. 4o É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e 

insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei. 
 

Da mesma forma, o Decreto Municipal n°
 
59.283, que declara situação de emergência no Município 

de São Paulo e define outras medidas para o enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, 

estabelece que: 
 

Art. 2o Para o enfrentamento da situação de emergência ora declarada, ficam estabelecidas 

as seguintes medidas: 
 

I - poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 
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II - nos termos do art. 24, da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, fica autorizada a dispensa 

de licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência. 
 

Portanto, é inegável que, diante da situação excepcional da pandemia de COVID-19 (calamidade 

pública) e diante das novas legislações aprovadas com o intuito de agilizar as contratações para o 

combate ao coronavírus, as contratações para o gerenciamento dos hospitais de campanha se 

enquadram nas previsões legais para a dispensa de licitação e de chamamento público. Por mais que 

as legislações especiais aprovadas para o combate da pandemia não prevejam especificamente a 

dispensa de chamamento público, mas apenas a dispensa de licitação, foi correto o entendimento da 

SMS ao aplicar analogicamente a previsão de respectivas leis e, dada a urgência decorrente da 

pandemia, realizar as contratações do Hospital de Campanha com dispensa de chamamento público. 
 

No entanto, apesar de ser inegável a regularidade da dispensa de licitação, a dispensa não afasta a 

obrigação da Administração justificar adequadamente a escolha de determinada entidade para o 

gerenciamento do Hospital de Campanha. Neste sentido, a Lei Federal N°
 
8.666/93, prescreve que: 

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, 

as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos.          
 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 

neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
 

I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;        
      
II - razão da escolha do fornecedor ou executante;\ 
 

III - justificativa do preço. 
 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

(grifos nossos) 
 
A Lei Federal n°

 
8.666, aplicada analogicamente ao presente caso por falta de normativo específico 

regendo a dispensa de chamamento público, é explícita, portanto, em exigir, nos casos de dispensa 

de licitação, a explicitação da “razão da escolha do fornecedor ou executante” pela Administração 

Pública. A Secretaria Municipal de Saúde explicitou, em despacho assinado pelo Secretário E. A. 

S., conforme se verifica no texto abaixo, que o critério para a seleção da SPDM para a gerenciar o 

Hospital de Campanha do Anhembi foi a logística territorial: 

 
Determino, de forma urgente, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) que V.Sas pactuem Planos 

de Trabalho específicos, observados os critérios técnicos pertinentes, conforme Plano de Ação 

SEI nº , visando a operacionalização dos leitos no Complexo Esportivo do Pacaembu com 

Instituto de Responsabilidade Social Albert Einstein) (AHM), conforme Portaria 157/SMS-

GAB/2020, com dispensa de chamamento público em razão da notória excelência da referida 
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entidade no comabate ao COVID-19, observando-se o parecer SEI nº , bem como com as 

entidades IABAS e SPDM (CRS-N) para operacionalização dos leitos no Complexo do 

Anhembi, mediante aditamento aos respectivos contratos de gestão, em razão da logística 

territorial.(Doc Sei 027592820) (grifos nossos) 
 
Se não se pode negar que a SMS apresentou uma justificativa para a escolha da entidade SPDM, a 

“logística territorial”, é flagrante que essa justificativa, da forma isolada em que foi apresentada, é 

insuficiente para justificar a seleção da entidade. Não foi apresentado nenhum documento, nenhum 

estudo e nem citação à legislação para demonstrar que o Hospital de Campanha seria melhor 

gerenciado pela SPDM por ela já administrar equipamentos de saúde da Supervisão Técnica de 

Saúde Vila Maria/Vila Guilherme. Ademais, não foram apresentadas eventuais dificuldades e 

desvantagens que outras entidades, por gerenciarem equipamentos em outras regiões da cidade, 

pudessem enfrentar na administração do Hospital de Campanha do Anhembi. 
 

O presente achado de auditoria não tem como intuito criticar a utilização do critério “logística 

territorial” para contratações da SMS e nem para a presente contratação em específico. A crítica 

desse achado é para a falta de elementos, argumentos e documentos apresentados pela SMS para 

embasar a escolha da entidade SPDM para prestação de serviços com dispensa de chamamento 

público. Referente achado seria efetuado independentemente do critério utilizado para a 

contratação, sempre que a razão da escolha da entidade não estiver subsidiada por argumentos, 

elementos e documentos que justifiquem a escolha da SMS. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 
 

Não houve manifestação específica para esta Constatação. 

 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
 
Não houve plano de providências específico para esta Constatação. 

 
PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 
Não houve prazo de implementação específico para esta Constatação. 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 
 

A SMS falhou no detalhamento da razão da escolha da Associação Paulista para o Desenvolvimento 

da Medicina – SPDM para o gerenciamento do Hospital de Campanha do Anhembi. 

Independentemente do critério de “logística territorial” ser ou não um critério razoável para a 

escolha em dispensas de licitação e de chamamento público, a SMS deveria ter juntado ao processo 

de contratação documentos, estudos ou pareceres que demonstrassem as vantagens logísticas em o 

Hospital de Campanha ser gerenciado pelo SPDM devido à entidade já administrar equipamentos 

de saúde da Supervisão Técnica de Saúde Vila Maria/Vila Guilherme. Também poderiam ser 

apresentadas as eventuais dificuldades e desvantagens que outras entidades, por gerenciarem 
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equipamentos em outras regiões da cidade, pudessem enfrentar na administração do Hospital de 

Campanha do Anhembi. 
 

Concluindo, e diante da falta de manifestação específica da SMS sobre esse achado, deveria a 

secretaria ter comprovado documentalmente no processo as vantagens para o interesse público na 

utilização do critério de “logística territorial” para contratação da SPDM. 
 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações por dispensa de licitação ou de chamamento 

público, comprove documentalmente as vantagens, para a Administração e para o interesse público, 

do critério utilizado para a escolha da empresa/entidade contratada. 

 

 
CONSTATAÇÃO 02. Ausência de memória de cálculo - SMS se limitou a aprovar os valores 

elencados pela SPDM 

 

A SMS não realizou estudos, mesmos que preliminares, para estimar o custo dos serviços a serem 

prestados para o gerenciamento dos Hospitais de Campanha. No caso específico da SPDM, para o 

estabelecimento dos valores a serem repassados, a entidade apresentou o documento “Plano 

Orçamentário de custeio”, apresentado abaixo: 

 
Figura 01 – Plano Orçamentário apresentado pela SPDM 

 

Fonte: Documento SEI 030678179 
 

A SMS não realizou nenhuma análise ou alteração à proposta de Plano Orçamentário apresentado 

pela SPDM; a Secretaria apenas ratificou os valores, excluindo dois meses, apresentados pela 
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SPDM e usou-os como referência para a celebração do Termo Aditivo nº 030/2020 do Contrato de 

Gestão nº R008/2015-SMS/NTCSS. 
 

Os Contratos de Gestão são regidos pela Lei Federal n° 9.637/98, lei que foi objeto de julgamento 

de Ação de Declaração de Inconstitucionalidade (ADI) n° 1.923/DF com o resultado de 

interpretação conforme à Constituição no seguinte sentido: 
 

“interpretação conforme à Constituição à Lei nº 9.637/98 e ao art. 24, XXIV, da Lei nº 8666/93, 

.... para que: .... (ii) a celebração do contrato de gestão seja conduzida de forma pública, 

objetiva e impessoal, com observância dos princípios do caput do art. 37 da CF”. 
 

A forma em que a SMS fixou os valores de repasses do Hospital de Campanha, sem constar dos 

autos do processo qualquer análise ou crítica aos preços propostos pela SPDM, ainda que em 

situação de calamidade pública, sem a devida cautela de pesquisar, comparar e negociar valores, 

atenta contra o princípio da eficiência do artigo 37 da Constituição Federal, mencionado na ADI n° 

1.923/DF. Diversos entendimentos do Tribunal de Contas da União ressaltam a necessidade de 

adequação dos Contratos de Gestão ao princípio da eficiência: 
 

Enunciado: A transferência do gerenciamento de serviços de saúde 

para organizações sociais deve estar fundamentada em estudo detalhado que demonstre ser 

essa a melhor opção, além de exigir avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de 

eficiência esperados, bem assim de planilha detalhada com a estimativa de custos da execução 

dos contratos de gestão, elementos que devem compor o respectivo processo 

administrativo.((Acórdão 3239/2013-Plenário , Data da sessão: 27/11/2013, Relator 

WALTON ALENCAR RODRIGUES) 
 

Enunciado:A contratação de organizações sociais para prestação de serviços públicos de 

saúde, mediante contratos de gestão, deve observar as seguintes orientações: 
b) do processo de transferência do gerenciamento dos serviços de saúde 

para organizações sociais deve constar estudo detalhado que contemple a fundamentação da 

conclusão de que a transferência do gerenciamento para organizações sociais mostra-se a 

melhor opção, avaliação precisa dos custos do serviço e dos ganhos de eficiência esperados, 

bem assim planilha detalhada com a estimativa de custos a serem incorridos na execução dos 

contratos de gestão;(Acórdão 2057/2016-Plenário , Data da sessão: 10/08/2016, Relator 

Bruno Dantas) 
 

Ademais, aplica-se subsidiariamente ao Contrato de Gestão a Lei das Licitações e Contratos (Lei 

8.666/93), conforme prevê artigo 116 (“Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, aos 

convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades da 

Administração”), Nesse sentido, a Lei Federal 8.666/93 estabelece que: 

 
Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, 

as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o 

retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser 

comunicados, dentro de 3 (três) dias, à autoridade superior, para ratificação e publicação na 

imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. 
 

Parágrafo único.  O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 

neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
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I -  caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à 

segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso;        
      
II - razão da escolha do fornecedor ou executante; 
 

III - justificativa do preço. 
 

IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 

(grifos nossos) 
 

Considerando que o referido Contrato de Gestão foi assinado por dispensa de chamamento público, 

é exigência legal a apresentação pela SMS da justificativa do preço (aplicação subsidiária do art. 

26, III, Lei Federal 8.666/93). Espera-se que a Secretaria compare o orçamento fornecido pela 

SPDM com bases confiáveis, identificando eventuais sobrepreços e renegociando o que 

considerasse excessivo ou desnecessário. A falta de justificativa dos preços, por parte da 

Administração Pública, desrespeita os preceitos da Lei 8.666/93 e é coibida pelo Tribunal de Contas 

da União, conforme acórdãos e enunciados abaixo:  
  
 

Enunciado : Em procedimento de dispensa de licitação, devem constar, no respectivo processo 

administrativo, elementos suficientes para comprovar a compatibilidade dos preços a 

contratar com os vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, ou, 

ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços.  (Acórdão TCU n° 1607/2014-

Plenário ,  Data da sessão: 18/06/2014, Relator: AUGUSTO SHERMAN) 
 
Resumo: No processo de Dispensa de Licitação (...) não constaram do respectivo processo 

administrativo elementos suficientes para demonstrar a compatibilidade dos preços a 

contratar, com aqueles vigentes no mercado ou com os fixados por órgão oficial competente, 

ou, ainda, com os que constam em sistemas de registro de preços, nem ficou demonstrado 

haver sido consultado o maior número possível de fornecedores ou executantes, com vistas a 

que restasse demonstrado ser a opção escolhida, em termos técnicos e econômicos, a mais 

vantajosa para a Administração, em desacordo com o disposto nos incisos (...) III do 

parágrafo único do art. 26 da Lei 8.666/1993.(Acórdão TCU n° 1607/2014-Plenário ,  Data 

da sessão: 18/06/2014, Relator: AUGUSTO SHERMAN) 
   
Resumo : o preço a ser pago deve ser compatível com aquele praticado no mercado, situação 

essa a ser comprovada (...) mediante a juntada da documentação pertinente nos respectivos 

processos de dispensa, incluindo, no mínimo, três cotações de preços de empresas do ramo, 

pesquisa de preços praticados no âmbito de outros órgãos e entidades da Administração 

Pública ou justificativa circunstanciada caso não seja viável obter esse número de cotações, 

bem como fazendo constar do respectivo processo a documentação comprobatória pertinente 

aos levantamentos e estudos que fundamentaram o preço estimado. (Acórdão TCU n° 

522/2014-Plenário , Data da sessão: 12/03/2014, Relator BENJAMIN ZYMLER) 
  
Conclui-se que a falta de uma análise comparativa para aferir a fidedignidade dos preços propostos 

pela OS pode ocasionar sobrepreços e abusos na execução da prestação de serviços.  
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 
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No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Dos R$ 8.823.181,00 mensais estimados para o repasse a fim de garantir a cobertura das despesas 

de custeio do HCamp Anhembi – SPDM assim estavam distribuídos: 
 

1. Pessoal e reflexos – R$ 3.552.576,00. Este valor representa 40,26% do total das despesas, onde 

estava previsto o pagamento de remuneração e encargos trabalhistas de toda a equipe técnica e de 

apoio administrativo, exceto equipe médica que foi terceirizada. Sofre impacto do número de 

profissional por categoria, política salarial da instituição e complexidade do paciente a ser 

assistido. 
 

O planejamento de pessoas para uma instituição hospitalar tem como base as necessidades 

presentes e futuras do hospital. Em geral se adota indicadores e parâmetros já estabelecidos, por 

peritos, técnicos na área e/ou resoluções e portarias do Ministério da Saúde e Conselhos 

Profissionais, como norteadores para o dimensionamento. No caso dos hospitais de campanha 

somente houve a publicação pelo Ministério da Saúde da Portaria nº 15114, de 15 de junho de 

2020, que “Define os critérios técnicos para a implantação de Unidade de Saúde Temporária para 

assistência hospitalar - HOSPITAL DE CAMPANHA - voltadas para os atendimentos aos pacientes 

no âmbito da emergência pela pandemia da COVID-19”, mas que também não estabelece 

parâmetros para dimensionamento dos recursos humanos. 
 

Para chegar ao valor prévio de custo com pessoal foi realizada a projeção de folha de pagamento 
detalhada, com o cálculo individual de cada salário, adicionais, benefícios e provisões, conforme 
legislação e particularidades do setor. 
 

Foram previsto a contratação de 601 profissionais (034382394) para atender a totalidade dos 310 

leitos do Hospital de Campanha – IABAS, na proporção de 1,9 profissional/leito, 26,92% a menos 

que o previsto pela SBIBHAE para o Hospital de Campanha Pacaembu, onde foi previsto 520 

profissionais para 200 leitos, com uma proporção de 2,6 profissional/leito. 
 

Pessoal de enfermagem: 
Para o dimensionamento da equipe de enfermagem a SPDM considerou o tipo de hospital, 

o modelo de gestão e o modelo assistencial de enfermagem, a estrutura física, ou seja a 

distribuição dos leitos em enfermaria e estabilização, equipamentos médicos disponíveis e 

a disponibilidade do Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico disponível na instituição, 

que no caso do HCamp Anhembi era realizado no Pavilhão de Exposição, onde se 

encontrava o tomógrafo instalado, e por fim a demanda de pacientes esperada. 
Resolução COFEN nº 543/2017, determina o dimensionamento segundo a complexidade do 

paciente, ou seja seu grau de dependência e o total de horas de enfermagem (THE) 

necessária, levando em conta a jornada de trabalho semanal (JST), número de dias da 

semana em que o paciente será assistido (DS) e o índice de segurança técnica (IST) e o 

Parecer Normativo COFEN nº 02/2020, que estabelece os parâmetros mínimos de 
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profissionais de enfermagem para atendimento aos pacientes acometidos pela COVID-19, 

internados em hospitais gerais, hospitais de campanha, unidades de tratamento 

semiintensivo/ salas de estabilização e unidades de terapia intensiva. 
 

Leitos de Estabilização: 1 enfermeiro para cada 8 leitos e 1 técnico de enfermagem para 

cada 2 leitos, por turno de trabalho 
 

Leitos de Enfermaria: 1 enfermeiro para cada 20 leitos e 1 técnico de enfermagem para 

cada 5 leitos, por turno de trabalho 
 

RDC nº 07/2010 – ANVISA, que estabelece os padrões mínimos para funcionamento das 

Unidades de Terapia Intensiva. 
 

1 enfermeiro para cada 10 leitos e 1 técnico de enfermagem para cada 2 leitos, mais 1 

técnico de enfermagem para apoio, por turno de trabalho 
 

O quadro de enfermagem foi dimensionado para assistência, considerando a linha de 

cuidado que contemplou deste a recepção dos pacientes até sua saída hospitalar 

distribuídos em 4 escalas: manhã, tarde, noturno I e noturno II. Além de profissional 

enfermeiro na Comissão Controle de Infecção Hospitalar, Núcleo Interno de Regulação, 

Educação Continuada. 
 

Quadro de Técnicos Assistenciais Hospitalar (fisioterapeutas, psicólogos e assistentes 

sociais): 
 

O dimensionamento dos fisioterapeutas foi realizado considerando assistência 24 horas nos 

leitos de estabilização, conforme RDC nº 07/2010 – ANVISA. Para os psicólogos e 

assistentes sociais foram dimensionados somente para o período diurno 
 

A CRS Norte estabeleceu, em conjunto, com SMS a manutenção do parâmetro para os leitos 

de estabilização, mas entendeu que 1 fisioterapeuta para cada 30 leitos na enfermaria seria 

mais adequado e se manteria a segurança da assistência. 
 

A Lei do Exercício Profissional dos fisioterapeutas, psicólogos e assistentes sociais 

estabelece o máximo de 30 horas semanais. 
 

Quadro Administrativo: 
 

O dimensionamento e planejamento do quadro de pessoal administrativo foi realizado com 

base no escopo do projeto e legislação vigente, o que inclui recomendações de conselhos de 

classe e legislação específica para as áreas administrativas. 
 

Quadro de Médicos : (034382447) 
 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
 

15 

 

A pandemia de COVID – 19 aumentou de forma significativa a demanda por profissionais 

de saúde em função da ampliação de leitos destinados ao tratamento de COVID-19, seja 

em virtude de implantação de hospitais de campanha no município, ou pela ampliação do 

número de leitos nas estruturas fixas hospitalares ou ainda pelo considerável aumento do 

absenteísmo destes profissionais pelo contágio ou suspeita de contágio. 
 

O processo de recrutamento e seleção dos profissionais médicos realizada pela SPDM 

aconteceu na segunda quinzena do mês de março/2020. Apesar da ampla divulgação da 

posição de vagas, através do site e nas rede sociais da SPDM, imprensa, o processo de 

seleção se mostrou infrutífero frente ao quantitativo necessário. 
 

Diante deste necessário a SPDM optou pela terceirização da equipe médica. 
 

A ponderação da valoração do serviço foi através de propostas comerciais, cotações, 

referenciais de preços da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 
 

O serviço médico proposto pela SPDM previu a contratação de médicos plantonistas e 

diaristas, onde o valor a ser pago foi de R$ 170,00/hora para os diaristas e R$ 155,00/hora 

para os plantonistas, independente de ser diurno ou noturno. 
 

2. Materiais de consumo, inclusive médico hospitalar: - R$ 707.402,00 e representa 8,02% do total 

das despesas e estava previsto para aquisição de materiais de escritório, suprimento de informática, 

material de limpeza, uniformes e outras despesas. 
3. Medicamentos – R$ R$ 650.000,00 e representa 7,37% do total das despesas 
 

Em um hospital, o número de itens de material de o consumo pode variar de 2.000 a 5.000 itens. 

Além da diversidade de itens utilizados, deve-se considerar o perfil e complexidade do atendimento. 
 

A SPDM pautou seu planejamento dos itens estocáveis para o HCamp Anhembi em um referencial 

de unidade de Clínica Médica de um hospital geral para a base de insumos e medicamentos, 

utilizando-se do “consumo mensal por centro de custo” extraído de software de gestão hospitalar 

utilizado em outras unidades hospitalares gerenciadas pela SPDM, ajustando a quantidade para 

310 leitos, chegando a 550 itens. Em relação á valoração dos itens, utilizou-se do custo médio de 

cada item multiplicado pela quantidade estimada. 
 

Anexamos as estimativas de preços dos insumos hospitalares e o quadro comparativo com a CGU 
(034382545 e 034382631) 
 

4. Serviços de Terceirizados – R$ 3.561.703,00 que representou 40,26% das despesas. 
 

Neste item além da contratação da equipe médica, contratação de serviços de apoio assistencial 

como nutrição e dietética, lavanderia com fornecimento de enxoval, apoio diagnóstico e 

contratação de serviços de vigilância, transporte de pacientes, manutenção de equipamentos 

assistenciais e administrativos.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 
“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 
“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 
apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 
A SMS, em sua manifestação, não apresentou estudos ou comparação de custos entre o orçamento 

apresentado pela SPDM e os valores de mercado. A SMS, em sua manifestação, apenas explicitou 

como foi feito o dimensionamento de funcionários por leito do Hospital de Campanha gerenciado 

pela SPDM e anexou comparativo de preços entre os valores de materiais no hospital e o de 

estimativa da CGU (análise a posteriori). A SMS, portanto, não apresentou argumentos ou 

documentos que afastem a Constatação acima. 
 

Em sua manifestação, a Secretaria anexou quadro comparativo entre os valores de materiais 

efetivamente gastos com o Hospital de Campanha do Anhembi – SPDM e valores identificados pela 

CGU. Estas análises, além de não terem sido comprovados com o envio de notas fiscais, são estudos 

a posteriori, já com o Hospital de Campanha em funcionamento, e não anteriores a fixação dos 

valores dos repasses a assinatura do Termo Aditivo nº 030/2020, irregularidade identificada na 

constatação. Portanto, estes estudos não afastam a presente constatação. 
 

Nesta constatação, critica-se o fato da SMS não ter realizado uma análise comparativa para aferir a 

fidedignidade dos preços propostos pela SPDM. Estes valores deveriam ter sido compilados em 

Memória de Cálculo e considerados na exposição orçamentária. Tal Memória de Cálculo é de vital 

importância para análise crítica da proposta inicial, da execução real do objeto, e para facilitar a 

fiscalização do montante não utilizado a ser devolvido aos cofres públicos. 
 

Por fim, em acórdão do Tribunal de Contas da União n° 1335/2020-Plenário, também sobre 

contratação referente a COVID-19, foi reiterada a necessidade das memórias de cálculo nas 

contratações: 

 
“Os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus 

(covid-19) devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, por meio, no mínimo, de 

justificativas específicas acerca da necessidade da contratação e da quantidade dos bens ou 

serviços a serem contratados, com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação a 

ser dada ao objeto contratado (art. 4º-E, § 1º, da Lei 13.979/2020)”. Acórdão: 1335/2020-

Plenário, Data da sessão:27/05/2020, Relator: BENJAMIN ZYMLER) 
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A Memória de Cálculo é instrumento em que se indica a metodologia adotada para obtenção dos 

valores constantes das Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços. A manifestação 

da unidade não afastou a constatação da inexistência de estudos realizados pela SMS que 

demonstrem a origem dos valores fixados para os repasses à SPDM para o gerenciamento do 

Hospital de Campanha. 

 
RECOMENDAÇÃO 002: 

 

Recomenda-se que a SMS realize, em todas as parcerias a serem firmadas futuramente, estudos, 

estimativas de custos, pesquisas de preços e comparações de mercado que demonstrem a 

composição de custos e formação de preços. Todos os processos administrativos de celebração de 

parcerias deverão conter memória de cálculo demonstrando a origem dos valores das propostas 

orçamentárias da parceria. 
 

 

CONSTATAÇÃO 03. Desproporção de valores entre as três contratadas 

 

A Prefeitura de São Paulo celebrou parcerias com três entidades para o gerenciamento dos Hospitais 

de Campanha: a SMS celebrou duas parcerias, com a SPDM e o IABAS, e a Autarquia Hospitalar 

Municipal (AHM) celebrou parceria com Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein 

(SBIBAE), Termo de Convênio Nº 001/AHM/2020. No entanto, apesar das parcerias terem sido 

firmadas na mesma época e terem o mesmo objeto, prestação de serviços de gerenciamento de 

hospitais de campanha, o valor das contratações entre as três parceiras são divergentes, como se 

verifica na tabela abaixo: 
 

Tabela I – Custo por leito implementado em cada parceria 

  IABAS SPDM Einstein 

Leitos de enfermaria 518 294 200 

Leitos de estabilização 48 16 8 

Total de leitos 566 310 208 

Valor total (sem investimento) R$ 18.809.184,05 R$ 8.823.181,00 R$ 5.234.807,00 

Valor por leitos R$ 33.231,77 R$ 28.461,87 R$ 25.167,34 

Percentual acima do Einstein 32,04% 13,09% 0 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria 

 

Pela análise da tabela acima, verifica-se que a contratação da SBIBAE foi a com menor custo por 

leito (R$ 25.167,34). O leito do IABAS custou 32,04% acima do valor do SBIBAE (R$ 25.167,34) 

e o leito da SPDM um valor 13,09% maior (R$ 28.461,87). 

 
Como as contratações ocorreram para o mesmo objeto, no mesmo período e utilizando a mesma 

forma de contratação (dispensa de chamamento público), esta equipe de auditoria não localizou 

nenhuma justificativa para a desproporção de preços praticados nos hospitais de campanha. A falta 
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de análise pela SMS dos planos orçamentários apresentados pelas entidades, acatando os valores 

propostos sem nenhuma verificação de compatibilidade, é uma causa provável das distorções 

ocorridas. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 
 

No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“O grupo de Auditoria da CGM comparou os valores praticados pelo IABAS. SPDM e SBIBAE, em 

relação ao custo por leito implementado em cada parceria. 
Abaixo apresentamos a tabela elaborada pela equipe de auditoria, onde o SBIBAE apresentou o 

menor custo por leito/dia 
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Quando realizamos a análise das despesas discriminadas, conforme quadro acima, podemos 

observar: 
1. Apesar da SBIBAE ter implementado apenas 208 leitos, foi a entidade que mais contratou 

profissional por leito e que desembolsou o maior custo por profissional contratado (em torno de 

18,77% a maior que o IABAS e a SPDM). 
2. Ao avaliar o valor gasto/leito/dia para material de consumo e medicamentos, chegamos a 

conclusão que houve um hiperdimensionamento por parte do IABAS se comparado à SPDM, porém 

um valor gasto pelo Einstein que não seria suficiente nem para a aquisição de 1 máscara N95. 
3. Em relação aos serviços de terceiros, apesar do Einstein em sua Manifestação de Interesse Social 

declarar que os serviços contratados neste item de despesas seriam os mesmos que as demais 

entidades, não há discriminação em seu plano orçamentário, o que prejudica uma análise 

comparativa. 
4. Outro item do plano orçamentário do Einstein que chama a atenção é o “custo variável” que 

representa 22,76% do total do custeio. 
5. Outra observação é que algumas despesas ficaram na responsabilidade de SMS, como a remoção 

dos pacientes que foram realizadas pelo SAMU. 
6. Para uma análise comparativa mais acurada seria necessários que o Einstein melhor 

discriminasse o seu plano orçamentário, inclusive informando se houve doação de itens de consumo 

e se remanejou recursos do Hospital Israelita Albert Einstein e/ou hospital M Boi Mirim para o 

HCamp Pacaembu, o que justificaria menores valores em seu plano orçamentário. 
7. No Plano Orçamentário do IABAS estava incluso a contratação do Serviço de Imagem 

(tomografia computadorizada) que atendeu aos leitos do IABAS e da SPDM.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 
“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
 

“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 
apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 

 
ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
 
A manifestação da SMS não explicitou o motivo de tamanha disparidade de custos entre as parcerias 

firmadas para o gerenciamento do Hospital de Campanha. A resposta da SMS esclarece, uma vez 

mais, a falta controle e de estimativas de custos a priori na contratação da secretaria. Portanto, a 

manifestação da SMS não afastou a constatação apresentada e a discrepância de custos dos hospitais 

é injustificada. 
 

Em sua manifestação, a afirma a SMS que “Apesar da SBIBAE ter implementado apenas 208 leitos, 

foi a entidade que mais contratou profissional por leito e que desembolsou o maior custo por 

profissional contratado (em torno de 18,77% a maior que o IABAS e a SPDM).” No entanto, esta 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
 

20 

 

afirmação está inadequada porque o gasto com pessoal do IABAS e SPDM estão, na maior parte, 

inclusos nos serviços de terceiros, dada a enorme quantidade de mão de obra terceirizada nos 

hospitais geridos por estes parceiros. Somando-se os gastos com pessoal e serviços de terceiros, 

constata-se que os gastos do IABAS e da SPDM são muito superiores ao do SBIBAE, como 

comprova a tabela abaixo: 
 

Tabela II – Custos em serviços de terceiros e pessoal 
  IABAS SPDM Einstein 

Pessoal e reflexos R$ 5.466.196,53 R$ 3.552.576,00 R$ 3.643.886,00 

Serviços de terceiros R$ 8.187.905,01 R$ 3.561.703,00 R$ 216.926,00 

Valor total R$ 13.654.101,54 
 

R$ 7.114.279,00 
 

R$ 3.860.812,00 
 

Total de leitos 566 310 208 

Valor por leitos 
R$ 24.123,85 

 
R$ 22.949,28 

 
R$ 18.561,59 

 
Percentual acima do Einstein 29,99% 23,63% 0 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria 

 
A SMS também afirma que, no orçamento material de consumo e medicamentos, “houve um 

hiperdimensionamento por parte do IABAS se comparado à SPDM, porém um valor gasto pelo 

Einstein que não seria suficiente nem para a aquisição de 1 máscara N95.” Esta análise, no entanto, 

não considera a presença do elemento custo variável no orçamento da SBIBAE, onde, 

provavelmente, estão alocados referentes necessidades extras. 
 

As únicas justificativas apresentadas pela SMS para a disparidades de preços foram que: 
 

“Algumas despesas do SBIBAE ficaram na responsabilidade de SMS, como a remoção dos 

pacientes que foram realizadas pelo SAMU. 
 
(…) 
 
No Plano Orçamentário do IABAS estava incluso a contratação do Serviço de Imagem 

(tomografia computadorizada) que atendeu aos leitos do IABAS e da SPDM.” 
 

Entretanto, a SMS não apresentou provas documentais das previsões dessas justificativas nos 

respectivos planos de trabalho, contratos e termos aditivos. Ainda, o mais importante, a SMS não 

apresentou uma estimativa de custos destes serviços diferenciados para que esta equipe de auditoria 

pudesse analisar o quanto esta diferenciação poderia afetar a disparidade entre os valores da 

parceria. 
 

Por fim, a SMS identificou no orçamento da SBIBAE, em parceria firmada pela Autarquia 

Hospitalar Municipal, uma fragilidade constada por esta equipe de auditoria nas parcerias firmadas 

pela SMS (Constatação 5):   
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6. Para uma análise comparativa mais acurada seria necessários que o Einstein melhor 

discriminasse o seu plano orçamentário, inclusive informando se houve doação de itens de 

consumo e se remanejou recursos do Hospital Israelita Albert Einstein e/ou hospital M Boi 

Mirim para o HCamp Pacaembu, o que justificaria menores valores em seu plano 

orçamentário. 
 

Portanto, a SMS reconhece a problematização da falta de detalhamento dos planos orçamentários 

das parcerias. 
 

Concluindo, em sua justificativa, mais do que não conseguir justificar a disparidade de preços, a 

SMS demonstrou precariedade no controle e na estimativa de custos nas parcerias da secretaria. A 

SMS não conseguiu apresentar justificativa para a desproporção de custos envolvidos, o que pode 

ter acarretado um grande sobrepreço nos custos das parcerias. Utilizando-se os valores do SBIBAE 

como padrão, conforme demonstra a tabela abaixo, os valores de possíveis sobrepreços das parcerias 

com o IABAS seriam de R$ 18.257.518,44 (desconsiderando o valor com investimentos) ou R$ 

25.825.167,53 (contabilizando o valor com investimentos); o sobrepreço com o contrato com a 

SPDM totalizaria R$ 5.106.528,00. 
 

 
Tabela III – Custo por leito implementado em cada parceria 

 IABAS SPDM Einstein 

Leitos de enfermaria 518 294 200 

Leitos de estabilização 48 16 8 

Total de leitos 566 310 208 
Valor total (com investi-

mento) R$ 20.701.006,32 R$ 8.823.181,00 R$ 5.234.807,00 

Valor por leitos R$ 36.574,22 R$ 28.461,87 R$ 25.167,34 

Percentual acima do Einstein 45,32% 13,09% 0 

Valor total (sem investi-

mento)  R$18.809.184,05 R$ 8.823.181,00 R$ 5.234.807,00 

Valor por leitos R$ 33.231,77 R$ 28.461,87 R$ 25.167,34 

Percentual acima do Einstein 32,04% 13,09% 0 

Valor Total dos repasses 

(com investimento) R$82.804.025,29 (4 meses)   

Valor Total dos repasses (sem 

investimento) R$ 75.236.376,20  (4 meses) R$ 44.115.905,00 (5 meses)  

Valor esperado a preços do 

Einstein 
R$ 56.978.857,76 

 

R$ 39.009.377,00 
 

 

Sobrepreço (com investi-

mento) 
R$ 25.825.167,53 

 
  

Sobrepreço (sem investimen-

tos) 
R$ 18.257.518,44 

 

R$ 5.106.528,00 
 

 

Fonte: elaborado pela equipe de auditoria 
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Ressalta-se que os valores de possível sobrepreços apresentados na tabela apresentada acima não 

são definitivos, mas apenas apresentam os valores a mais repassados pela SMS sem a apresentação 

de justificativas para esta equipe de auditoria. Uma análise específica quando da análise das 

prestações de contas deverá ser realizada pela SMS para a verificação se a desproporção dos valores 

foi de fato injustificável e se deverá haver a devolução de valores para a Administração Pública. 

Ressalta-se que a análise da prestação de contas não deve se restringir à conferência das despesas 

efetivamente realizadas por meio de notas fiscais e conciliação bancárias, mas também quanto à 

razoabilidade dos preços praticados e quantitativos contratados. 
 

RECOMENDAÇÃO 003: 

 
Recomenda-se que a SMS abra procedimento para analisar se há justificativa para a discrepância de 

preços entre as parcerias dos hospitais de campanha. Caso haja a constatação de que não há 

justificativas para a desproporção entre os valores repassados, os valores indevidos deverão ser 

devolvidos à Administração por meio de adequado procedimento administrativo. 

 

 
CONSTATAÇÃO 04.  Desproporção nos parâmetros utilizados para contração – presença de 

orçamento de investimento na contratação do IABAS e ausência de orçamento de 

investimento na contratação da SPDM 

 
As parcerias celebradas com o IABAS, SPDM e SBIBAE foram realizadas sob os seguintes 

cronogramas: 
 

Tabela IV – Cronograma de desembolso - IABAS 
DESPESA abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 TOTAL 

Custeio  R$18.809.184,05 R$18.809.184,05 R$18.809.184,05 R$18.809.184,05  R$ 75.236.736,20 

Investimento R$   7.567.289,09 -  - -  R$   7.567.289,09 

Total  R$ 26.376.473,14  R$ 18.809.184,05  R$ 18.809.184,05  R$ 18.809.184,05  R$ 82.804.025,29 
Fonte: Documento SEI 030039786, pág. 3 
 

 Tabela V – Cronograma de desembolso - SPDM 
DESPESA abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 TOTAL 

Custeio  R$ 8.823.181,00  R$ 8.823.181,00  R$ 8.823.181,00  R$ 8.823.181,00  R$ 35.292.724,00 

Total  R$ 8.823.181,00   R$ 8.823.181,00   R$ 8.823.181,00   R$ 8.823.181,00  R$ 35.292.724,00 
Fonte: Documento SEI 030677810, pág. 3 
 

Tabela VI – Cronograma de desembolso – SBIBAE (AHM) 
Receita Operacional 

Líquida (orçamentária) abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 Total 

Custo Variável R$ 1.191.196 R$ 1.191.196 R$ 1.191.196 R$ 1.191.196 R$ 4.764.784 

Despesa com Pessoal R$3.643.886 R$ 3.643.886 R$ 3.643.886 R$ 3.643.886 R$ 14.575.544 

Serviços de Terceiros R$ 216.926 R$ 216.926 R$ 216.926 R$ 216.926 R$ 867.704 
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Materiais de Consumo R$ 66.756 R$ 66.756 R$ 66.756 R$ 66.756 R$ 267.024 

Despesas Gerais e 

Administrativas R$ 115.858 R$ 115.858 R$ 115.858 R$ 115.858 R$ 463.432 

Outras Despesas R$186 R$ 186 R$ 186 R$ 186 R$ 744 

Total R$ 5.234.807 R$ 5.234.807 R$ 5.234.807 R$ 5.234.807 R$ 20.939.228 

Fonte: Documento SEI 027592687, pág. 8 
 

Como se analisa nas tabelas acima, o cronograma de desembolso para cada parceria foi apresentado 

de diferentes formas. Além da falta de padronização na apresentação desses valores, a análise das 

tabelas também demonstra a falta de padronização do tipo de repasse a ser realizado para cada 

entidade. Enquanto no cronograma da IABAS há a previsão de repasses para despesas de 

investimento, não há essa previsão nem na contratação da SPDM e nem da SBIBAE (os itens 

discriminados são gastos de custeio). 
 

As três contratações foram realizadas por dispensa de chamamento público e possuíram como objeto 

o gerenciamento dos Hospitais de Campanha para o atendimento de pacientes com coronavírus. 

Diante das similaridades das contratações, esta equipe de auditoria não localizou nenhuma 

especificidade que justificasse a contratação da IABAS prever orçamento de investimento enquanto 

não há esta previsão nas demais contratações. A falta de análise pela SMS dos planos orçamentários 

apresentados pelas entidades, acatando os valores propostos sem nenhuma verificação de 

compatibilidade, é uma causa provável da desproporção em que foram fixados os parâmetros das 

contratações. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Apesar do mesmo objeto a ser contratado, a SMS não estabeleceu uma padronização da forma de 

apresentação do plano orçamentário e consequentemente do cronograma de desembolso, deixando 

a critério de cada entidade a apresentação da proposta que melhor e mais rápido atendesse ao 

objeto. 
 

Ao analisarmos as tabelas I, II e III, onde está discriminado o cronograma de desembolso de cada 

entidade podemos observar que somente o IABAS apresentou proposta de investimento no primeiro 

mês de repasse, pois esta entidade optou em adquirir alguns bens permanentes e equipamentos, 

conforme tabela em anexo (034382799), o que reduziu em 50% o valor apresentado no plano 

orçamentário para locação de equipamentos administrativos e assistenciais em comparação à 

SPDM. Esta compara fica prejudicada para o Einstein, pois este item não está discriminado no 

plano orçamentário, apenas informa em sua Manifestação de Interesse Social (034383050) que 

poderá utilizar recursos repassados para aquisição de itens permanentes, se for necessário. 
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A SPDM optou por locar os bens permanentes, como mobiliários e equipamentos administrativos 

e assistenciais. Por entender ser a forma mais ágil de obter estes itens para pronto uso. (034382712) 
 

Destacamos que foi solicitado ao IABAS e à SPDM a restituição dos recursos não utilizados na 
implantação e manutenção do HCamp Anhembi e todos os bens adquiridos estão em processo de 

incorporação ao patrimônio da municipalidade.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 
“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 
“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 
apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
 

A manifestação da SMS confirma a presente constatação e o teor geral deste Relatório de Auditoria: 

as entidades parcerias decidiram como o serviço seria prestado e a secretaria não fez uma análise 

detalhada das propostas apresentadas. 
 

Em sua manifestação, a secretaria afirma que a “SPDM optou por locar os bens permanentes, como 

mobiliários e equipamentos administrativos e assistenciais”. Ademais, afirma também que “a SMS 

não estabeleceu uma padronização da forma de apresentação do plano orçamentário e 

consequentemente do cronograma de desembolso”. 
 
Nestas afirmações, portanto, a secretaria explicita que aceitou os planejamentos apresentados pelas 

entidades sem analisar se as propostas atenderiam ao interesse público. A decisão de se os 

equipamentos a serem utilizados em equipamentos de saúde devem ser comprados ou alugados deve 

ser da secretaria, não das entidades parcerias, principalmente, diante do alto valor envolvido, de R$ 

7.567.289,09. Seria um prejuízo para a Administração se, por exemplo, depois de seu uso no 

Hospital de Campanha, os equipamentos comprados não tivessem utilidade/necessidade em outras 

unidades de saúde. Da mesma forma, poderia ser ineficiente o aluguel de equipamentos, dependendo 

do valor de aluguel, se houver demanda por estes equipamentos em outras unidades de saúde. 

Portanto, a análise de se os equipamentos deveriam ser comprados ou não deveria ser da SMS e não 

das parceiras. 

 
Concluindo, a manifestação da SMS demonstra a ausência de planejamento na contratação das 

parceiras para gerenciar os Hospitais de Campanha. A decisão sobre o orçamento de investimento, 

com impacto orçamentário de mais de sete milhões de reais, deveria ser da secretaria, não das 

parceiras. 
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RECOMENDAÇÃO 004: 

 
Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, quando ocorrer propostas de investimentos 

com altos repasses para a entidade parceira, analise se é do maior interesse da Administração a 

compra destes equipamentos ou o aluguel. 

 

 
CONSTATAÇÃO 05. Falta de detalhamento do Plano Orçamentário apresentado pela SPDM 

 

O Plano Orçamentário apresentado pela SPDM, Figura 01 no item 3.2, é excessivamente genérico, 

apresentando os custos por sete grandes agregados, impossibilitando a análise da compatibilidade 

entre os valores e os serviços a serem prestados pela entidade. A SMS deveria ter exigido que a 

SPDM apresentasse um plano orçamentário detalhado por custos específicos. 
 

Como comparativo, apresenta-se, abaixo, o Plano Orçamentário de custeio apresentado pelo 

IABAS, muito mais detalhado, também para o gerenciamento do Hospital de Campanha do 

Anhembi: 
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Figura 02 – Plano Orçamentário de custeio apresentado pelo IABAS 

 

Fonte: Documento SEI 027819712 
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O Decreto Municipal Nº 52.858/2011 estabelece que: 
 

“Art. 28. Os programas de trabalho apresentados pelas Organizações Sociais, em atendimento 

ao edital de Chamamento Público, deverão discriminar os meios e os recursos orçamentários 

necessários à prestação dos serviços objeto da parceria a ser firmada, bem como conter: 
 

II - o detalhamento do valor orçado para implementação do programa de 
trabalho;” 

 

Ainda que a parceria entre a SPDM e SMS tenha ocorrido por dispensa de chamamento público, 

ainda se faz necessário que o valor orçado no Plano Orçamentário seja apresentado detalhadamente. 

A forma em que a SPDM elaborou seu Plano de Trabalho, em sete grandes agregados, não é 

detalhamento suficiente para a análise da compatibilização entre os valores apresentados pela 

entidade e os serviços a serem prestados. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 
 

“Diante da publicação do estado de emergência e calamidade do município de São Paulo e da 

urgência na implantação dos Hcamp, as OSS apresentaram os planos orçamentários em um curto 

prazo com as estimativas dos recursos necessários. 
 

Apesar da proposta orçamentária não estar detalhada, foram realizadas reuniões entre SMS e 

representantes da SPTuris e OSS a fim de definirmos quais serviços seriam da responsabilidade da 

SPTuris e quais seriam das OSS 
 

Em anexo encaminhamos as estimativas de valores que a SPDM realizou para alguns serviços que 

compuseram o plano orçamentário.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
 

“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 
 

“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 

apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
  
Em sua manifestação, a SMS reconhece o não detalhamento da proposta orçamentária e o justifica 

na urgência na implantação dos Hospitais de Campanha. Esta equipe de auditoria reconhece que a 

contratação das parcerias para os Hospitais de Campanha foi extremamente urgente, exigindo 

inúmeros procedimentos em pouco espaço de tempo. A justificativa pode servir de atenuante para a 
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fragilidade identificada, mas não afasta a Constatação. A falta de detalhamento da proposta 

orçamentária prejudica a execução dos serviços e prejudica ainda mais a verificação se os serviços 

e recursos foram utilizados conforme o planejado. A SMS, portanto, deveria ter detalhado a forma 

orçamentária e a urgência da contratação não afasta esta fragilidade. 
 

RECOMENDAÇÃO 005: 

 
Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, exija das entidades parceiras propostas 

orçamentárias detalhadas por custos específicos, facilitando a verificação dos serviços planejados 

em comparação aos executados. 
 

 

CONSTATAÇÃO 06. Possível sobrepreço na contratação do serviço de remoção hospitalar 

pela SPDM 

 

Como apresentado no item 3.2, a Secretaria Municipal de Saúde não analisou os valores propostos 

pela SPDM para a operacionalização do Hospital de Campanha do Anhembi. Para demonstrar riscos 

e possíveis sobrepreços nos valores envolvidos, esta equipe de auditoria realizou a análise dos 

valores dispendidos com serviço de remoção hospitalar e constatou as fragilidades apontadas a 

seguir. Não foram realizadas as análises de todos os valores dispendidos pela SPDM com o Hospital 

de Campanha porque isto fugiria ao escopo da presente auditoria 

  
Em análise à documentação encaminhada pela SPDM, respondendo à solicitação de informação 

desta equipe de auditoria, a SI n.º 01/OS053/2020/CGM-AUDI (Doc SEI nº 029905235), foi 

verificado que, para a prestação dos serviços de remoção hospitalar no Hospital de Campanha – 

Anhembi, houve a contratação emergencial da empresa Starex Remoções e Serviços Médicos 

LTDA, CNPJ nº 61.699.567/0020-55, (Doc SEI nº 030375229). 
  
O valor mensal do contrato correspondeu a R$ 203.000,00, sendo os detalhes dos serviços 

contratados expostos nas figuras abaixo: 
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Figura 03– Objeto dos serviços a serem prestados pela Starex 

 

Fonte: Documento SEI 030375229, fl. 01 
 
Figura 04 – Quadro Resumo dos serviços a serem prestados pela empresa Starex 

 

Fonte: Documento SEI 030375229, fl. 015  
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Pelas figuras acima, percebe-se que a SPDM contratou a empresa Starex para a “prestação de 

serviços de transporte em ambulâncias convencional suporte avançado – UTI móvel fixa 24 horas” 

no valor de R$ 203.000,00. Esse serviço engloba o serviço da disponibilização de uma ambulância, 

24 horas por dia, com motorista socorrista, enfermeiro e médico. 
 

A fim de verificar a compatibilidade dos preços praticados nesta contratação com preços usualmente 

praticados em outras contratações, fez-se comparativo do contrato celebrado com o contrato 

celebrado pelo IABAS, também para o Hospital de Campanha, para o mesmo serviço, com a 

empresa Savior Medical Service LTDA, CNPJ nº 30.299.895/0004-10. O contrato celebrado pelo 

IABAS foi com os seguintes parâmetros: 

 
Figura 05 – Objeto dos serviços a serem prestados pela Savior 

 

Fonte: Documento SEI 030326442, fl. 02 
 

  
Pela figura acima, percebe-se que, pelo serviço contratado pela SPDM por R$ 203.000,00, o IABAS 

pagou o valor de R$ 75.000,00. A única diferença evidente envolvendo os dois serviços é que, 

enquanto a ambulância contratada pela SPDM deve possuir médico, a contratação do IABAS não 

possui essa previsão. No entanto, a presença de médico nas ambulâncias contratadas pela SPDM 

não justifica a diferença de R$ 128.000,00 no valor contratado. 
 

Ademais, deve ser analisado, também, qual é o melhor modelo de contratação do serviço de remoção 

de pacientes. A entidade parceira, como responsável pelo gerenciamento do Hospital de Campanha, 

possui diversos médicos entre seus contratados. Se a inclusão de médico no serviço a ser contratado 

onerar demasiadamente o contrato de prestação de serviços de remoção, esta forma não atenderá ao 

princípio da eficiência e a parceira deverá priorizar a forma de contração realizada pelo IABAS. Por 

último, deve-se destacar, também, a falta de padronização dos serviços dos Hospitais de Campanha, 

com a ambulância de uma parceira possuindo médico e a outra ambulância não, reforçando achado 

realizado no item 3.7. 
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Adicionalmente, esta equipe de auditoria também analisou a compatibilização do contrato firmado 

pela SPDM com contratos firmados pela municipalidade com o mesmo objeto. No entanto, não foi 

possível realizar esse comparativo, pois não foram localizados contratos no mesmo padrão que o 

contratado pela SPDM; a maioria dos contratos da municipalidade envolvem números limitados de 

remoções ou não permitem a individualização do serviço. 

  
Apesar de existir um contexto atípico de pandemia, com uma situação emergencial, observa-se um 

risco de sobrepreço relevante, dado que os valores contratados mostram-se descorrelacionados com 

o valor contratado pelo IABAS pelo mesmo serviço. Diante dos riscos de sobrepreço dos serviços 

contratados pelas parcerias, e diante da celeridade em que foi realizada a contratação, esta equipe 

de auditoria recomenda que a SMS realize comparativo dos serviços contratados pelas parceiras 

com os preços praticados no mercado. 

 
MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“O grupo de Auditoria da CGM comparou os valores praticados pela SPDM com os valores 

praticado pelo IABAS. Quanto a este item temos algumas considerações a fazer: 
O contrato de remoção de pacientes da SPDM assim como do IABAS é com ambulância 

UTI, sendo que a da SPDM é tripulada com médico e o do IABAS não. Ambas para 24 horas 

por dia, de segunda-feira a domingo. 
O valor do contrato mensal da SPDM é de R$ 203.000,00 para 1 viatura e do IABAS R$ 

75.000,00 
Se somarmos os valores da contratação de 2 médicos de 12 horas diárias, exclusivos para 
a remoção, pelo IABAS, a R$ 166,60/hora, alcançamos a cifra de R$ 119.952,00 que 

somados ao valor de R$ 75.000,00 referente à locação de 1 viatura, chegamos ao valor de 

R$ 194.952,00 o valor total do serviço de remoção do IABAS. 
Considerando os valores apresentados e após análise concluímos que o valor do serviço 

de remoção do IABAS era 4,12% maior que o da SPDM. 
Não foi possível fazer qualquer estudo comparativo com outros serviços da municipalidade, 

pois não encontramos publicação de referências, exceto contratação da Secretaria 

municipal de Lazer e Recreação do Município de são Paulo que contratou ambulância UTI, 

tripulada com médico, para cobertura de eventos, no valor de R$ 2.162,00/dia/evento” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 
“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 
“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 
apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 
 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
 

A manifestação da SMS alega que a diferença de valores entre os serviços de remoção entre o 

IABAS e a SPDM é devido a um contrato prever a disponibilização de médico enquanto outro 

contrato não possui referente previsão. 
 

De fato, como identificado na própria Constatação, a ambulância contratada pela SPDM deve 

possuir médico e a contratação do IABAS não possui esta previsão. A presença de médico nas 

ambulâncias contratadas pela SPDM, segundo a SMS, justificaria a diferença de R$ 128.000,00 no 

valor contratado. Considerando que, para a disponibilização da ambulância 24 horas por dia, haveria 

a necessidade de 4 médicos (um deles folguistas), teríamos que cada um teria um custo mensal de 

R$ 32.000,00, por uma jornada semanal de 42 horas. Ademais, segundo o contrato firmado entre a 

SPDM e a OGS Saúde Pronto Socorro e Clínica Médica LTDA (Doc. SEI 034382447), o valor de 

um médico plantonista é R$ 155,00; utilizando-se esse valor, o custo mensal com médico seria de 

R$. 111.600,00; uma diferença de R$ 16.400,00 ao valor efetivamente contratado. 
 

Por fim, deve ser analisado, também, qual é o melhor modelo de contratação do serviço de remoção 

de pacientes. A entidade parceira, como responsável pelo gerenciamento do Hospital de Campanha, 

possui diversos médicos entre seus contratados. Se a inclusão de médico no serviço a ser contratado 

onerar demasiadamente o contrato de prestação de serviços de remoção, esta forma não atenderá ao 

princípio da eficiência e a parceira deverá priorizar a forma de contração realizada pelo IABAS. 

Outro ponto a se destacar é a falta de padronização dos serviços dos Hospitais de Campanha, com 

a ambulância de uma parceira possuindo médico e a outra ambulância não, reforçando as demais 

constatações apresentadas neste Relatório de Auditoria. 
 

Concluindo, diante da manifestação da SMS, não é possível concluir que há sobrepreço no serviço 

de remoção contratado pela SPDM. No entanto, deve-se analisar a conveniência da forma de 

contratação implementada, de um hospital de campanha contratar serviço de remoção com 

disponibilização de médicos pela empresa contratada. 
 

RECOMENDAÇÃO 006: 

 
Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, analise qual é o melhor modelo de 

contratação do serviço de remoção de pacientes, se com ou sem equipe médica, pela entidade 

parceira, avaliando possível utilização do SAMU e reduções de custos. 
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CONSTATAÇÃO 07. Ausência de fixação dos parâmetros dos serviços a serem prestados no 

Hospital de Campanha do Anhembi 

 

A Secretaria Municipal de Saúde não fixou, no Termo Aditivo n0 030/2020, os parâmetros dos 

serviços a serem prestados pela entidade SPDM na administração do Hospital de Campanha do 

Anhembi. Não consta, nem no Termo Aditivo e nem nos demais documentos do processo de 

contratação, como deverão ser prestados os serviços: quantidade de médicos, enfermeiros, exames 

a serem realizados, medicamentos, etc. O Termo aditivo assim estabelece como deverão ser 

utilizados os recursos do Hospital de Campanha: 

 
Figura 06 – Valor do contrato e quantidade de médicos contratados 

 

Fonte: Documento SEI 030677810 – Fl.3 do Contrato de Prestação de Serviços 
 

Como se verifica na figura acima, não se identificou como os valores repassados deveriam ser 

utilizados e nem os requisitos mínimos que deveriam ser cumpridos pela entidade parceira. O Termo 

Aditivo se limitou a identificar o total do repasse a ser efetuado. Não foi efetuada uma relação de 

exames a serem disponibilizados, equipamentos a serem disponibilizados, leitos por médico e 

enfermeiro, etc. Ademais, a SPDM não apresentou Plano de Trabalho para o Hospital de Campanha 

do Anhembi, não detalhando, portanto, como o serviço seria prestado. 
  
O Hospital de Campanha do Anhembi foi instalado com o intuito específico de atender pacientes 

contaminados pelo COVID-19. A doença do coronavírus (COVID-19) é uma doença infecciosa 

causada por um coronavírus recém-descoberto. Como o Hospital de Campanha do Anhembi tem 

como o objeto o tratamento de uma única doença, é esperado que ele possua necessidades totalmente 

diferentes de um Hospital comum. São necessários remédios específicos, exames específicos, 

equipamentos específicos. Além disso, muitos equipamentos e medicamentos essenciais em 

hospitais comuns são totalmente desnecessários em um Hospital de Campanha para tratamento do 

COVID-19. 
 

Compreende-se que, dado o ineditismo e a falta de conhecimentos aprofundados sobre a doença, 

seria inviável para SMS descrever minuciosamente os serviços a serem prestados pela SPDM, sendo 

do interesse público que a contratada tivesse certa maleabilidade no cumprimento do contrato para 

adequações a novos protocolos de saúde; no entanto, este fato não justifica a ausência total de 
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parâmetros fixados pela SMS. Por exemplo, a SMS poderia ter exigido um planejamento análogo 

ao que foi feito pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein (SBIBAE), 

no Plano de Trabalho do Termo de Convênio n° 001/AHM/2020, para o Hospital de Campanha do 

Pacaembu. Nesse instrumento, houve a discriminação de composição, cargo, carga horária e 

quantidade de pessoal, ainda que em estimativas previstas, que não necessariamente se 

confirmariam, mas que serviram de parâmetros básicos: 
 

- para que se aferisse se o serviço estaria sendo prestado a contento; 
- para que pudesse ter seu planejamento criticado/revisado; 
- para que fosse possível uma fiscalização e controle maior dos custos realizados. 
 

Em face dos achados de auditoria apresentados, solicita-se: 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Diante do ineditismo e a falta de conhecimentos sobre a doença COVID-19, que se somou à 

urgência e ao curto espaço de tempo para que o hospital de campanha iniciasse suas atividades, 

ficamos sem subsídios técnicos para o detalhamento dos serviços a serem prestados. 
 

Antes do início das atividades no HCamp Anhembi foram realizadas reuniões entre SMS, CRSN. 

AHM, SPDM, IABAS e Hospital Albert Einstein - HIAE para definição do Protocolo Assistencial 

de Manejo e Tratamento da Infecção pelo novo Coronavirus (034382977), onde ficou estabelecido 

que os pacientes seriam admitidos através da regulação segundo os critério de elegibilidade 

definido no protocolo. 
 

O HCamp Anhembi – SPDM foi montado dentro do Palácio de Convenções do Anhembi, onde foram 

montados os 310 leitos distribuídos em blocos de 20 leitos para enfermarias e blocos de 8 leitos 

para a estabilização. 
 

As remoções dos pacientes foram realizadas sob a responsabilidade da OSS, um dos custos que na 

proposta apresentada pelo HIAE não contemplou, pois as remoções foram realizadas pelo SAMU 

do município de São Paulo. 
 

A operacionalização médico-assistencial do HCamp Anhembi assumida pela SPDM contemplou a 
contratação de 601 profissionais, locação de equipamentos assistenciais e administrativos, compra 

de insumos hospitalares e administrativos, a realização de exames laboratoriais e radiologia. Os 

exames de tomografia computadorizada foram realizados no mesmo equipamento locado pelo 

IABAS, pois não havia a necessidade de dois equipamentos para execução do mesmo procedimento, 

fornecimento de alimentação para os pacientes, roupa hospitalar, inclusive roupa privativa para os 

profissionais, limpeza interna e segurança do acesso às dependências do setor sob sua 

responsabilidade. 
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Todas as aquisições e contratações obedeceram e obedecem o regulamento de compras da SPDM, 

já previamente aprovado pela SMS. 
 

Devido à natureza dos serviços prestados, os custos apresentados para a gestão e 

operacionalização do hospital foram reembolsados integralmente e de forma antecipada pela SMS 

à SPDM, através de Termo Aditivo do CG R 008/2015 firmado especificamente para este objetivo. 
 

O plano orçamentário apresentado previa recursos para custeio para aquisição de materiais, 

contratação de serviços de terceiros e remuneração da equipe assistencial e administrativa e para 

investimento para aquisição de equipamentos, mobiliários e outros materiais permanentes que 

estão sendo incorporados no patrimônio da municipalidade. 
 

Os insumos médico hospitalares e medicamentos não utilizados e já adquiridos foram transferidos 

para as unidades de saúde da SMS.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 

apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Diante da resposta realizada pela SMS, permanece a constatação da ausência de discriminação dos 

demais serviços a serem prestados pela SPDM no Hospital de Campanha. 

Em sua manifestação, a SMS afirma que “As remoções dos pacientes foram realizadas sob a 

responsabilidade da OSS, um dos custos que na proposta apresentada pelo HIAE não contemplou, 

pois as remoções foram realizadas pelo SAMU do município de São Paulo.”. No entanto, a 

informação de que o SPDM seria responsável pelas remoções não consta nem no Termo Aditivo nº 

030/2020, reforçando a constatação de que os parâmetros dos serviços a serem prestados pela 

entidade não estavam efetivamente delimitados no processo administrativo. 
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Da mesma forma, em sua manifestação, a SMS afirma que os “exames de tomografia 

computadorizada foram realizados no mesmo equipamento locado pelo IABAS” No entanto, não 

havia a delimitação no termo aditivo de que esses serviços e exames não deveriam ser prestados 

pela entidade parceira. 

Concluindo, a manifestação não afasta a constatação quanto a inexistência dos parâmetros dos 

serviços a serem prestados, notadamente os exames a serem realizados, os medicamentos e os 

insumos hospitalares. Uma melhor fixação dos parâmetros proporciona uma melhor execução dos 

serviços pela parceira e, também, facilita a análise da prestação de contas e a verificação se o serviço 

foi prestado a contento. 

 
RECOMENDAÇÃO 007 

 
Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, delimite detalhadamente os parâmetros e os 

serviços a serem prestados pela parceira. Por exemplo, deve ser detalhado quem custeará a 

realização dos exames, quais exames devem ser disponibilizados, forma que será realizada as 

remoções (pela OS ou pelo SAMU), modelo para utilização de equipamentos (aluguel ou compra). 
 

 

CONSTATAÇÃO 08.  Da ausência de visitas da SMS aos Hospitais de Campanha 

 
Esta equipe de auditoria, através da Solicitação de Informações n.º 02/OS053/2020/CGM-AUDI 

(Doc SEI nº 030722931) solicitou a SMS que fossem enviados os relatórios de visitas realizadas ao 

Hospital de Campanha do Anhembi para a fiscalização dos serviços prestados pela SPDM. A SMS 

não respondeu, especificamente a esta informação. No entanto, esta equipe, através da Solicitação 

de Informações n.º 02/OS052/2020/CGM-AUDI (Doc SEI nº 030722204), em outra auditoria dos 

Hospitais de Campanha, com o objetivo de analisar a parceria com o IABAS, solicitou a SMS as 
mesmas informações. A SMS respondeu da seguinte forma esta solicitação, também aplicável a 

parceria com a SPDM: 

 
Em outra situação que não de pandemia, a STS e a CRSN realizam, periodicamente,  vistorias 

"in loco" nos serviços que estão sob gestão das OSS, mas em razão da pandemia de uma 

infecção de alta transmissibilidade, realizamos o acompanhamento através de relatórios 

apresentados pela OSS. A observação de qualquer desvio do objeto do contrato, realizmaos 

teleconferências com os respnsáveis pelo HCamp Anhembi para saná-las. (Doc. SEI  

nº031063900) 
 

O Contrato de Gestão nº R008/2015-SMS/NTCSS prevê que as Supervisões Técnicas de Saúde 

serão responsáveis pelo acompanhamento “in loco” da parceria: 
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Figura 07 – Contrato de gestão prevê visitas in loco 

 

Fonte: Documento SEI 030677788 – Fl.17 do Contrato de Gestão 
 

A realização de visitas aos equipamentos gerenciados por OS é instrumento essencial para a 

fiscalização e avaliação dos serviços prestados pelas parceiras, pois possibilita um acompanhamento 

complementar diferenciado em relação à verificação documental. O Hospital de Campanha foi 

instalado especificamente para o combate da pandemia e a justificativa da não realização de visitas 

ao local pelo risco do coronavírus não é aceitável. A SMS possui milhares de funcionários, mesmo 

que indiretamente vinculados a secretaria, que estão trabalhando em hospitais e equipamentos de 

saúde diariamente durante a pandemia; é necessário, portanto, que a SMS realize visitas aos 

hospitais de campanha. 
 

O valor da parceria firmada com a SPDM, através do Termo Aditivo nº 030/2020, é de 

R$35.292.724,00. Diante de um contrato de tamanho vulto, reitera-se a indispensabilidade de 

realização de visita in loco para fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pela entidade. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 

 
“Mesmo através da afirmação de que em razão da pandemia de uma infecção de alta 

transmissibilidade não foi realizada visitas, temos a informar que foram realizadas 2 visitas ao 

hospital de campanha Anhembi, conforme relatórios anexados, e que contribuíram para a tomada 

de decisão para a redução dos leitos contratados, bem como para solicitar a restituição dos 
recursos não utilizados. 
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A CRSN acompanhou semanalmente os indicadores de desempenho (taxa de ocupação, média de 

permanência, taxa de transferência para outros serviços, taxa de mortalidade e acessibilidade dos 

pacientes), o que subsidiou na tomada de decisão do encerramento das atividades do HCamp 

Anhembi- SPDM em 10/09/2020. Além da CRSN, as atividades desenvolvidas pelo HCamp foram 

acompanhadas pela AHM, através de relatórios da Central de Regulação de SMS. 
 

Vale ressaltar que a portaria SMS nº 168, de 2 de abril de 2020, que dispõe sobre as garantias 

contratuais a prestadores de serviços durante a situação de emergência no município de São Paulo 

para enfrentamento da pandemia decorrente do coronavírus, declara em sua considerações que a 

necessidade de prevenir e reduzir os riscos de infecção pelo novo coronavírus dos funcionários e 

usuários que frequentam os Equipamentos de Saúde Conveniados e Contratados pela SMS, 

orientando à redução das visitas “in loco” para acompanhamento da execução do contrato e 

substituindo pelo monitoramento à distância, sempre que possível.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 

apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 
 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 
 
A manifestação da SMS afirma que, apesar de manifestação anterior de que não teriam sido 

realizado visitas no Hospital de Campanha, teriam sido realizadas duas visitas ao Hospital gerido 

pela SPDM. No entanto, referidos relatórios de visitas não foram enviados para esta equipe de 

auditoria; o único relatório de vistoria localizado pela equipe foi o Doc. SEI 034036600, um 

relatório de uma vistoria ocorrida quando o Hospital de Campanha não estava mais em 

funcionamento. Diante disto, a manifestação não afasta a constatação de inexistência de visitas. 
 

Portanto, apesar da afirmação da SMS de ter realizado duas visitas ao Hospital de Campanha, a 

secretaria não enviou nenhum comprovante da ocorrência de referentes visitas. Ademais, duas 

visitas, aceitando-se como verdadeira a informação prestada pela SMS, em um Hospital que 

funcionou por 5 meses a um custo total de R$44.115.905,00, é insuficiente para verificar e fiscalizar 

a prestação do serviço. Concluindo, a SMS, ao não realizar as visitas periódicas in loco ao Hospital 
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de Campanha, não fiscalizou adequadamente a prestação de serviços contratado com a SPDM. 
 

Por fim, considerando a portaria SMS nº 168/2020, a realização de visitas aos equipamentos 

gerenciados por parcerias é instrumento essencial para a fiscalização e avaliação dos serviços 

prestados, pois possibilita um acompanhamento complementar diferenciado em relação à 

verificação documental. O Hospital de Campanha foi instalado especificamente para o combate da 

pandemia e a justificativa da não realização de visitas ao local pelo risco do coronavírus não é 

aceitável. A SMS possui milhares de funcionários, mesmo que indiretamente vinculados a 

secretaria, que estão trabalhando em hospitais e equipamentos de saúde diariamente durante a 

pandemia; é necessário, portanto, que a SMS realize visitas aos hospitais de campanha. 
 

RECOMENDAÇÃO 008 

 
Recomenda-se que a SMS sempre realize as visitas periódicas nos equipamentos de saúde para 

fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pelas entidades parceiras, respeitando-se, assim, o 

previsto nos contratos firmados pela SMS. 

 

 
CONSTATAÇÃO 09.  Riscos trabalhistas associados a terceirização da mão-de-obra 

 
Esta equipe de auditoria solicitou à SMS a identificação (nome, CPF, RG e respectivos salários) de 

todos os profissionais envolvidos na gestão do Hospital de Campanha do Anhembi pela SPDM. 

Diante dos dados informados, constatou-se que a quase a totalidade dos médicos que trabalham no 

Hospital de Campanha pela SPDM são terceirizados: verificou-se, apenas, 3 médicos contratados 

diretamente pela entidade; todos os demais são terceirizados. 
 

Para a efetivação da terceirização, a SPDM contratou a empresa OGS Saúde Pronto Socorro e 

Clínica Médica LTDA., CNPJ: 22.617.016/0001-80, para a prestação de serviços médicos (Doc. 

SEI 030375094). Está previsto em contrato que a empresa contratada disponibilizará profissionais 

médicos regularmente inscritos no CRM para o Hospital de Campanha.  
 

Ademais, a cláusula 4.2 do contrato de Gestão N0 R008/2015-SMS/NTCSS estabelece 

explicitamente que os contratos de trabalho celebrados pela SPDM deverão respeitar a Consolidação 

das Leis Trabalhistas: 
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Figura 08 –  Cláusula 4.2 do contrato de Gestão N0  R008/2015-SMS/NTCSS 

 

Fonte: Documento SEI 030677788 – Fl.11 do Contrato de Gestão 
 

Não existe irregularidade contratual na terceirização de mão de obra realizada pela SPDM já que há 

previsão expressa no contrato de gestão sua possibilidade: 
 

“4.3.6 A CONTRATADA poderá contratar serviços de terceiros, desde que acessórios e 

instrumentais às atividades fins deste contrato, bem como para execução das atividades 

finalísticas, em caráter complementar e extraordinário, quando diante das particularidades do 

mercado previamente justificadas, configure-se a impossibilidade da contratação direta do 

profissional, responsabilizando-se pelo recolhimento dos encargos daí decorrentes, no limite 

dos recursos financeiros repassados pela CONTRATANTE.” (Documento SEI 030677788 – 

Fl.14 do Contrato de Gestão) 
 

Como a previsão contratual demonstrada acima explicita, poderá ocorrer, desde que diante 

particularidades previamente justificadas, a terceirização da execução das atividades finalísticas 

deste contrato de gestão; esta prévia justificativa não foi apresentada no presente contrato de gestão. 



 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Edifício Conde Prates – CEP 01009-907 
 

41 

 

No entanto, mesmo se considerando regular referente prática, a terceirização de mão de obra 

dificulta a fiscalização pela administração pública do cumprimento da legislação trabalhista pela 

empresa terceirizada e, diante disso, exigirá um esforço extra dos gestores do contrato em sua 

fiscalização. O fato de que o empregador direto desses profissionais não possuir vínculo contratual 

direto com a Prefeitura amplifica a dificuldade para o controle do respeito a legislação por essas 

empresas terceirizadas. Nesse sentido, a Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho estabelece 

que: 
 

“IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a 

responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que 

haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.  

   

V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem 

subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa 

no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização 

do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como 

empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das 

obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.  

   

VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas 

decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.” 
 

Concluindo, caso a Secretaria Municipal de Saúde não realize a fiscalização adequada no 

cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora, a 

Prefeitura de São Paulo poderá ser responsabilizada subsidiariamente por um eventual débito 

trabalhista. Diante do grande volume de profissionais terceirizados no Hospital de Campanha do 

Anhembi gerenciado pela SPDM, este risco é amplificado. 
 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 
“O HCamp Anhembi foi implantado em caráter emergencial e estruturado como unidade de 

internação clínica para pacientes com sintomas respiratórios de baixa complexidade e com unidade 

de suporte ventilatório pulmonar, para tratamento dos casos em que o paciente apresentasse piora 

do quadro respiratório. 
 

O exíguo prazo para contratação e treinamento de todos os profissionais necessários, via CLT, para 

abertura de 310 leitos somado ao resultado infrutífero de recrutamento e seleção, apesar da ampla 

divulgação das vagas no site e rede sociais da SPDM e nas médias da capital, levou a OSS optar 

pela terceirização do quadro de médicos, o que está previsto na cláusula contratual 4.3.6. do CG 

R 008/2015. 
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O contrato entre a SPDM e a empresa OGS Pronto Socorro e Clínica Médica disponibilizou mão-

de-obra especializada de profissionais regularmente inscritos no CREMESP e aptos a exercer a 

profissão. 
 

O serviço prestado pela OGS foi em regime de escala de plantão da própria empresa prestadora de 

serviço, com plantões de 12 horas diurno e noturno e médicos diaristas, com carga horária diária 

de 6 horas, disponibilizadas previamente à SPDM. No contrato de prestação de serviços médicos 

ficou estipulado o valor da hora médica. 
 

É importante esclarecer que sendo os serviços executados por empresa terceira, a remuneração 

dos profissionais contratados por essa empresa não é fixada pela SPDM, sendo que valor pago 

pela SPDM não leva em consideração a remuneração individual de cada profissional, mas a 

proposta apresentada pela empresa, conforme o número de plantões cumpridos. 
 

Por derradeiro, a CRS e STS competem a verificação objetiva se os serviços contratados estão 

sendo executados satisfatoriamente, e à CPCS – Coordenadoria de Parcerias e Contratos de Saúde 

de SMS a gestão e controle administrativo-financeiro dos contratos de gestão.” 
 
PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 
 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Esta CRSN já solicitou através do processo SEI 6018.2020/0069122-8 a restituição do saldo de 

recursos não utilizados para implantação e manutenção do HCamp Anhembi – SPDM.” 
 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

 
No documento SEI “Informação SMS/CRS-N/AT Nº 034383055”, de 14/10/2020, a Unidade 

respondeu: 
 

“Estamos aguardando o Departamento de Prestação de Contas encerrar a análise das despesas 
apresentadas pela SPDM para que possamos auferir se há outros valores a serem restituídos.” 
 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 
Como explicitado na constatação, não há irregularidade na terceirização de mão de obra realizada 

pela SPDM já que há previsão expressa no contrato de gestão. A constatação é sobre os riscos 

trabalhistas oriundos de tais subcontratações e não identifica irregularidades na terceirização. 
 

Nesse sentido, destaca-se que, apesar de não constar da manifestação da Unidade para este Relatório 

de Auditoria, foi informado pela SMS, em outro processo (Doc. SEI 034091441), a existência de 

uma consulta à Assessoria Jurídica da SMS sobre o objeto desta constatação (processo SEI n° 
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6018.2020/0065924-3). Em resposta a esta consulta, a Assessoria Jurídica da SMS elaborou o 

Parecer SMS/AJ Nº 034473708 (Doc. SEI 034473708), com a seguinte conclusão: 

 
“Assim, resta claro que, para o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente 

público, é necessária a comprovação da sua conduta omissiva na fiscalização do 

cumprimento das obrigações decorrentes do contrato entre tomador e prestador de 

serviços quanto às verbas trabalhistas. 
 

Por fim,  solicitamos que a SPDM seja notificada no procedimento de prestação de contas 

a comprovar o recolhimento de todos os encargos trabalhistas correspondentes.” 
 
A conclusão do parecer da Assessoria Jurídica da SMS é a mesma da presente constatação. Portanto, 

deve a Secretaria Municipal de Saúde, na prestação de contas a ser apresentada pela SPDM e demais 

entidades contratadas, exigir documentos comprobatórios do cumprimento da legislação trabalhista 

não apenas dos funcionários contratados diretamente pela SPDM, como também dos funcionários 

terceirizados. 
 

RECOMENDAÇÃO 009: 

 
Recomenda-se que a SMS exija, no procedimento de Prestação de Contas, que as entidades parceiras 

comprovem o recolhimento dos encargos trabalhistas de todos os funcionários da parceria, inclusive 

os terceirizados. Caso a entidade parceira não comprove o recolhimento dos encargos trabalhistas, 

os valores devidos deverão ser descontados da entidade parceira. 
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ANEXO – PLANO DE AÇÃO 
  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 001 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações por dispensa de licitação 

ou de chamamento público, comprove documentalmente as vantagens, para a 

Administração e para o interesse público, do critério utilizado para a escolha da 

empresa/entidade contratada 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 01 ("Critério de seleção – Falta de comprovação documental que 

fundamente o critério de seleção utilizado") do RA 053/2020. Foi constatado 

que apesar de fornecida justificativa plausível e válida de "logística territorial" 

para dispensa de chamamento público, tal justificativa não foi 

explanada/justificada com análises que comprovassem a vantajosidade da 

"preferência". Não se entrou no mérito, até pela urgência do tema, mas sim se 

adentrou na formalidade legal de detalhar a justificativa, comprovando ser 

vantajosa ou menos onerosa. 
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Tipo ** Discordância 

Ação** Diante da urgência em razão da COVID, deliberou o Ilo. Secretário Municipal 

de Saúde pela dispensa de Chamamento Público, considerando a notória 

excelência das entidades IABAS, SPDM e Albert Einstein para 

operacionalização dos leitos, mediante aditamento nos respectivos contratos de 

gestão, em razão da logística territorial. 

Responsável 

** 

Gabinete do Secretário 

Implementada 

em** 

Elaborado em 30/03/2020 

Monitorável após (a)* Não Monitorável 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

  

Marcador (c)* X. Recomendação não monitorável - participa do índice de atendimento 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

A Unidade não concordou com a Recomendação, razão pela qual se classificou-

a como X. A questão principal é comprovar-se a vantajosidade do critério 

escolhido. Se "logística territorial", comprovar-se que outras opções seriam 

piores, ou que tal critério traga vantagens efetivas comparativas, dado o cenário 

encontrado (urgência, por exemplo). Sem maiores explicações, o critério 

adotado fica frágil e pode trazer prejuízos pela falta de gestão do portifólio de 

fornecedores possíveis.  
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 002 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS realize, em todas as parcerias a serem firmadas 

futuramente, estudos, estimativas de custos, pesquisas de preços e comparações 

de mercado que demonstrem a composição de custos e formação de preços. 

Todos os processos administrativos de celebração de parcerias deverão conter 

memória de cálculo demonstrando a origem dos valores das propostas 

orçamentárias da parceria. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 02 ("Ausência de memória de cálculo - SMS se limitou a aprovar 

os valores elencados pela SPDM") do RA 053/2020. Foi constatado que a SMS 

simplesmente acatou os preços fornecidos pela SPDM, sem maiores 

negociações ou justificativas. Os preços não foram compostos ou apresentados 

por uma memória de cálculo. Os valores foram "tomados" como os do Contrato 

de Gestão vigente, o que tampouco consta de memória de cálculo. Tampouco 

foram apresentadas comparações de preços praticados para demonstrar 

vantajosidade ou prever-se eventuais sobrepreços. A própria tomada de contas 

fica prejudicada, uma vez que pouco se detalhou o plano orçamentário (também 

citado em achado específico). 
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 Tipo ** Concordância com a recomendação 

Ação** Elaboração e implantação de check-list com todas as recomendações da CGM 

para a prorrogação e/ou novas contratações. Elaboração do check-list 

juntamente com a Assistência Jurídica da CRSN e após usa validação 

implantação a partir da nova prorrogação dos contratos de gestão 

Responsável ** Pela elaboração - Assessor Técnico e Assesdsor jurídico 

Validação: Coordenador de Saúde 

Implementada em** A finalização da primeira etapa, elaboração e validação do check-lista até 

30/04/2021 

Monitorável após (a)* Maio de 2022 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Analisar, em futuras contratações realizadas pela SMS, se há análise dos preços 

propostos pelas OS e se foram realizadas comparações para verificação de 

possíveis sobrepreços 

Marcador (c)* VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

A Unidade, no achado em pauta, falhou em justificar os preços contratados, não 

apresentado memória de cálculo, tampouco realizando comparações. Para 

próximas contratações, espera-se melhor planejamento ao apresentar 

adequadamente e comparar custos. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº 

recomendação* 

RA da OS 053/2020 - Recomendação 003 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS abra procedimento para analisar se há justificativa para a 

discrepância de preços entre as parcerias dos hospitais de campanha. Caso haja a 

constatação de que não há justificativas para a desproporção entre os valores 

repassados, os valores indevidos deverão ser devolvidos à Administração por meio de 

adequado procedimento administrativo. 

Categoria* Reposição de bens e valores 

Fundamentos* Constatação 03 ("Desproporção de valores entre as três contratadas") do RA 

052/2020. Foi constatado que  contratação da SBIBAE foi a com menor custo por 

leito (R$ 25.167,34). O leito do IABAS custou 32,04% acima do valor do SBIBAE 

(R$ 25.167,34) e o leito da SPDM um valor 13,09% maior (R$ 28.461,87). 

Utilizando-se os valores do SBIBAE como padrão, conforme demonstra a tabela 

abaixo, os valores de possíveis sobrepreços das parcerias com o IABAS seriam de R$ 

18.257.518,44 (desconsiderando o valor com investimentos) ou R$ 25.825.167,53 

(contabilizando o valor com investimentos); o sobrepreço com o contrato com a 

SPDM totalizaria R$ 5.106.528,00. Ressalta-se que os valores de possível sobrepreços 

apresentados na tabela apresentada acima não são definitivos, mas apenas apresentam 

os valores a mais repassados pela SMS sem a apresentação de justificativas para esta 

equipe de auditoria.  
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Tipo ** Concordância parcial 

Ação** O comparativo de preços entre os Contratos de Gestão não cabe ao DPC, pois o valor 

referencial para a análise é o valor pactuado, portanto as eventuais glosas serão 

apontadadas referente as despesas realizadas em divergência como o estabelecido no 

Manual de Prestação de Contas. 

Responsável 

** 

Departamento de Prestação de Contas 

Implementada 

em** 

Em processo de análise, previsão de conclusão em 28/02/2021. 

Monitorável após (a)* Agosto de 2021  

Exemplos de Evidências 

de Implementação (b)* 

Verificar se foi analisada a discrepância de preços entre os serviços e se a discrepância 

foi devidamente justificada. 

Marcador (c)* IX - Recomendação monitorável com possibilidade de reposição de bens e valores 

Valor, se marcador nº 1, 

2, 7 ou 8 (c)* 

 R$                                             30.931.695,53  

Breve Histórico, se  

marcador nº 1, 2, 3, 6, 7 

ou 8 (c)* 

Importante ressaltar que o setor de análise de contas, ou outrem responsável, não pode 

se ater a simples conferência de NFs e se o serviço foi efetivamente prestado. O que 

se pede aqui é que as discrepâncias de preços sejam justificadas. Deve ser explicado o 

porquê de parcerias com objetos tão semelhantes, praticamente em mesmo momento, 

ou até mesmo local de prestação, apresentaram preços tão dispares. No caso de não 

haver explicação plausível, o ressarcimento deve ser buscado 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 004 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, quando ocorrer 

propostas de investimentos com altos repasses para a entidade parceira, 

analise se é do maior interesse da Administração a compra destes 

equipamentos ou o aluguel. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Governança 

Fundamentos* Constatação 04 (" Desproporção nos parâmetros utilizados para contração – 

presença de orçamento de investimento na contratação do IABAS e ausência 

de orçamento de investimento na contratação da SPDM") do RA 053/2020.  

A secretaria aceitou os planejamentos apresentados pelas entidades sem 

analisar se as propostas atenderiam ao interesse público, um com orçamento 

de investimento e outro sem. A decisão de se os equipamentos a serem 

utilizados em equipamentos de saúde devem ser comprados ou alugados 

deve ser da secretaria, não das entidades parcerias, principalmente, diante do 

alto valor envolvido, de R$ 7.567.289,09 
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Tipo ** Concordância com a recomendação 

Ação** Elaboração e implantação de check-list com todas as recomendações da 

CGM para a prorrogação e/ou novas contratações. Elaboração do check-list 

juntamente com a Assistência Jurídica da CRSN e após usa validação 

implantação a partir da nova prorrogação dos contratos de gestão 

Responsável 

** 

Pela elaboração - Assessor Técnico e Assesdsor jurídico 

Validação: Coordenador de Saúde 

Implementada 

em** 

A finalização da primeira etapa, elaboração e validação do check-lista até 

30/04/2021 

Monitorável após (a)* Maio de 2022 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Verificar se a SMS, em futuras contratações, realizou a análise de compra ou 

locação de equipamentos. 

Marcador (c)* VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Somente para as próximas contratações. A Unidade deve apresentar estudos 

sobre o melhor modelo de contratação. A decisão de se os equipamentos a 

serem utilizados em equipamentos de saúde devem ser comprados ou 

alugados deve ser da Secretaria, não das entidades parcerias, principalmente, 

diante do alto valor envolvido, de R$ 7.567.289,09 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 005 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, exija das entidades 

parceiras propostas orçamentárias detalhadas por custos específicos, 

facilitando a verificação dos serviços planejados em comparação aos 

executados. 

Categoria* Aperfeiçoamento de gestão de riscos 

Fundamentos* Constatação 05 ("Falta de detalhamento do Plano Orçamentário 

apresentado pela SPDM") do RA 053/2020. O Plano Orçamentário 

apresentado pela SPDM, Figura 01 no item 3.2, é excessivamente genérico, 

apresentando os custos por sete grandes agregados, impossibilitando a 

análise da compatibilidade entre os valores e os serviços a serem prestados 

pela entidade. A SMS deveria ter exigido que a SPDM apresentasse um 

plano orçamentário detalhado por custos específicos. 
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Tipo ** Concordância com a recomendação 

Ação** Elaboração e implantação de check-list com todas as recomendações da 

CGM para a prorrogação e/ou novas contratações. Elaboração do check-list 

juntamente com a Assistência Jurídica da CRSN e após usa validação 

implantação a partir da nova prorrogação dos contratos de gestão 

Responsável 

** 

Pela elaboração - Assessor Técnico e Assesdsor jurídico 

Validação: Coordenador de Saúde 

Implementada 

em** 

A finalização da primeira etapa, elaboração e validação do check-lista até 

30/04/2021 

Monitorável após (a)* Maio de 2022 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Verificar se a SMS, em futuras contratações, exigirá das OS orçamentos 

detalhados por custos específicos. 

Marcador (c)* VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 8 

(c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 1, 

2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Somente para as próximas contratações. A Unidade deve exigir plano 

orçamentário detalhado por custos específicos, que possibilite a análise da 

compatibilidade entre os valores e os serviços a serem prestados pela 

entidade. 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 006 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, analise qual é o melhor 

modelo de contratação do serviço de remoção de pacientes, se com ou sem 

equipe médica, pela entidade parceira, avaliando possível utilização do 

SAMU e reduções de custos. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 06 ("Possível sobrepreço na contratação do serviço de remoção 

hospitalar pela SPDM") do RA 053/2020. A unidade comprovou não ter 

havido sobrepreço, porém restou comparar modelos de melhor contratação do 

serviço de remoção de pacientes, se com ou sem equipe médica, pela entidade 

parceira, avaliando possíveis reduções de custos. 
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Tipo ** Concordância com a recomendação 

Ação** Elaboração de estudos análiticos sobre o modelo mais vantajoso para a 

contratação do serviço de remoção  

Responsável 

** 

Elaboração do relatório analítico: Assessor Técnico 

Validação do relatório: Coordenador de Saúde 

Implementada 

em** 

Na oportunidade de nova contratação de um serviço de remoção pelo parceiro 

Monitorável após (a)* Maio de 2022 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Verificar se a SMS estabeleceu o melhor modelo de contratação de serviço de 

remoção pelas OS por meio de estudos. 

Marcador (c)* VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 ou 

8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador nº 

1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 007 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS, em próximas contratações, delimite detalhadamente 

os parâmetros e os serviços a serem prestados pela parceira. Por exemplo, deve 

ser detalhado quem custeará a realização dos exames, quais exames devem ser 

disponibilizados, forma que será realizada as remoções (pela OS ou pelo 

SAMU), modelo para utilização de equipamentos (aluguel ou compra). 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 07 ("Ausência de fixação dos parâmetros dos serviços a serem 

prestados no Hospital de Campanha do Anhembi") do RA 053/2020. Foi 

constatado que o plano orçamentário apresentado pela OS e aprovado pela SMS 

estavam bastante sintético, pouco detalhando importantes aspectos que 

comporiam os preços apresentados. Sem tal detalhamento, prejudica-se o 

controle da execução, e pode-se gerar um prejuízo aos cofres públicos ao 

aceitar-se preços sem justificativas 

M
a
n

if
es

ta
çã

o
 d

a
 

U
n

id
a
d

e*
*

 

Tipo ** Concordância com a recomendação 

Ação** Elaboração de memorial descritvo com o detalhamento dos serviços a serem 

contratados que deverá ser anexado ao termo aditivo referente ao serviço que 

está sendo contratado 

Responsável ** Elaboração do memorial descritivo: Assessor Técnico 

Aprovação do memorial descritivo: Coordenador de Saúde 

Implementada 

em** 

Na oportunidade de nova contratação de um serviço de remoção pelo parceiro 

Monitorável após (a)* Maio de 2022 

Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Verificar se a SMS, em futuras contratações, apresentou memorial descritivo 

com os detalhamentos dos serviços a serem prestados pela OS. 

Marcador (c)* VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

Somente para as próximas contratações. Os planos orçamentários devem estar 

menos sintético, e mais detalhados, apresentando importantes aspectos que 

componham os preços apresentados. A ideia desse detalhamento exigido é 

prover melhor controle da execução, evitando-se prejuízos 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 008 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS sempre realize as visitas periódicas nos 

equipamentos de saúde para fiscalizar a qualidade dos serviços prestados pelas 

entidades parceiras, respeitando-se, assim, o previsto nos contratos firmados 

pela SMS. 

Categoria* Aperfeiçoamento de Controles Internos 

Fundamentos* Constatação 08 ("Da ausência de visitas da SMS aos Hospitais de Campanha") 

do RA 053/2020. Foi constatado que não foram realizadas visitas aos locais da 

instalação do hospital de campanha. Posteriormente a Unidade alegou que fez 

02 visitas, o que não foi comprovado. Não foram realizadas visitas técnicas 

periódicas de acompanhamento dos serviços. 
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Tipo ** Concordância parcial com a recomendação 

Ação** Já é rotina da STS a fiscalização "in loco" para realizar as medições das metas 

previstas nos contratos d egestão 

Responsável ** elencar os fiscais dos contratos nas STS 

Implementada 

em** 

Já encontra-se impantado 

Monitorável após (a)* Novembro de 2021  
Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Verificar se a SMS está fiscalizando “in loco” os serviços de saúde prestados 

pela OS, por meio de relatórios de visitas (anexados aos processos), durante a 

execução dos contratos (e não somente a posteriori). 

Marcador (c)* VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 
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  FICHA DE RECOMENDAÇÃO 

Nº Processo SEI* 6067.2020/0013019-3 

Unidade Auditada* SMS 

RA da OS/ Nº recomendação* RA da OS 053/2020 - Recomendação 009 de 009 

Texto* Recomenda-se que a SMS exija, no procedimento de Prestação de Contas, que 

as entidades parceiras comprovem o recolhimento dos encargos trabalhistas de 

todos os funcionários da parceria, inclusive os terceirizados. Caso a entidade 

parceira não comprove o recolhimento dos encargos trabalhistas, os valores 

devidos deverão ser descontados da entidade parceira. 

Categoria* Aperfeiçoamento da Gestão de Riscos 

Fundamentos* Constatação 09 ("Riscos trabalhistas associados a terceirização da mão de 

obra") do RA 054/2020. Foi constatado que a OS estava terceirizando grande 

quantia dos serviços médicos contratados. Não se discutiu aqui o mérito da 

subcontratação, mas a necessidade da SMS fiscalizar o cumprimento das 

obrigações trabalhistas dos funcionários terceirizados.  
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Tipo ** Concordância parcial 

Ação** Excepcionalmente na análise da Prestação de Contas do Hospital de Campanha, 

para o acompanhamento da contratação dos serviços médicos e de outros 

profissionais de saúde, serão emitidas as certidões para comprovação da 

regularidade fiscal e trabalhista das empresas de terceirização de mão de obra 

contratadas. 

Responsável ** Departamento de Prestação de Contas 

Implementada 

em** 

Em processo de análise, previsão de conclusão em 28/02/2021. 

Monitorável após (a)* Novembro de 2021  
Exemplos de Evidências de 

Implementação (b)* 

Verificar se a Unidade está fiscalizando adequadamente a documentação 

comprobatória de regularidade fiscal dos SUBcontratados pela OS, exigindo – 

por exemplo- certidões negativas trabalhistas e previdenciárias por parte das 

empresas subcontratadas. 

Marcador (c)* VII - Recomendação monitorável sem valor monetário associado 

Valor, se marcador nº 1, 2, 7 

ou 8 (c)* 

  

Breve Histórico, se  marcador 

nº 1, 2, 3, 6, 7 ou 8 (c)* 

  

 

 
São Paulo, 18 de Dezembro de 2020. 


