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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SMS/NTCSS - Núcleo Técnico de Contratação de Serviço de Saúde
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SMS/NTCSS Nº 013871698

São Paulo, 11 de janeiro de 2019

 

SMS/COJUR

Sra. Assessora Jurídica

 

O relatório que fundamenta o presente processo elenca irregularidades praticadas no âmbito do contrato de gestão pactuado com a Associação Paulista para o
Desenvolvimento da Medicina (SPDM). Na oportunidade, foram examinados aspectos da prestação de serviços de diagnóstico por imagem contratados pela
organização.

Relativamente ao que cabe a esta Coordenadoria, informamos que será expedido ofício à Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM),
destacando a necessidade de serem implementados os apontamentos oriundos do relatório em tela, como forma de assegurar a melhoria dos serviços de saúde
prestados à população, sem prejuízo da construção de outros compromissos que também sejam voltados à redução de fragilidades no âmbito dos contratos de
gestão.

Quanto aos itens que se desdobram na modificação do regulamento de compras, por ocasião da análise promovida por este órgão diante dos regulamentos de
compra vigentes, são apresentadas orientações quanto à observância aos princípios básicos que regem as contratações de natureza pública.

Nesse sentido, também cientificaremos a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM) sobre o dever de incorporar disposições que
viabilizem a publicidade e a isonomia dos processos de contratação, de acordo com a legislação municipal que disciplina a matéria.

Por fim, em se tratando de terminações para análise de contas e devolução de recursos ao erário, considerando o recente processo de reestruturação da
Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde, acionaremos o Departamento de Prestação de Contas, para adoção das providências cabíveis.
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DANIEL ALMEIDA DOS SANTOS

Diretor da Divisão de Apoio Técnico-Administrativo

Coordenadoria de Parcerias e Contratação de Serviços de Saúde

Secretaria Municipal da Saúde

Documento assinado eletronicamente por Daniel Almeida dos Santos, Assessor Técnico, em 11/01/2019, às 17:58, conforme art. 49 da Lei Municipal
14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 013871698 e o código CRC F53CFAFD.
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