
 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

Rua Líbero Badaró, 293, 23º andar – Centro. 

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Ordem de Serviço: nº 05/2017/CGM  

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde (SMS) 

Período de Realização: 30/01/2017 a 31/10/2017 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sr. Coordenador, 

 

Este relatório apresenta o resultado da auditoria referente à Ordem de Serviço n
o 

05/2017/CGM_AUDI, realizada na Secretaria Municipal de Saúde com o objetivo de examinar a 

regularidade na execução dos Contratos de Gestão n° R021/2016 e n° R023/2016, especificados a 

seguir: 

 

Contrato nº R021/2016 – Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de 

Saúde na Região Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé: 

 

Trata-se de ajuste firmado com a Organização Social IABAS – Instituto de Atenção Básica 

Avançada à Saúde, cujo objeto é o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde em 

Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde 

Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé, que, segundo Termo Aditivo vigente (n° 02), abrange 35 

unidades de saúde. 

 

A organização social foi selecionada mediante do Chamamento Público n° 001/2015, tendo o 

IABAS assinado o Contrato de Gestão em 29 de fevereiro de 2016 com prazo de 60 (sessenta) 

meses. 

   

Contrato nº R023/2016 - Gerenciamento e execução das ações e serviços em Unidades de 

Saúde na Região Sé/Centro: 

 

Trata-se de ajuste firmado com a Organização Social IABAS – Instituto de Atenção Básica 

Avançada à Saúde, cujo objeto é o gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde em 

Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde Sé - Centro, que, segundo 

Termo Aditivo vigente (n° 03), abrange 31 unidades de saúde. 

 

A Organização Social foi selecionada por meio do Chamamento Público n° 003/2015, tendo o 

IABAS assinado o Contrato de Gestão em 21 de abril de 2016 com prazo de 60 (sessenta) meses. 
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Do resultado dos trabalhos, destacam-se os seguintes achados, apresentados de forma resumida 

abaixo: 

 

CONSTATAÇÃO 001 - Alteração no quantitativo de metas e de profissionais sem 

readequação dos valores repassados ao IABAS nos Contratos de Gestão nºs R021/2015 e 

R023/2015, resultando em R$ 3.316.919,28 pagos anualmente a mais do que o valor devido: 

Por meio da análise das alterações promovidas por Termos Aditivos, notou-se que houve um ajuste 

no número anteriormente proposto à quantidade de profissionais para a execução do serviço de 

saúde. No entanto, a diminuição de profissionais não foi acompanhada da redução de repasses 

financeiros relativos ao custo de tais profissionais, fato que configura impropriedade e prejuízo à 

Administração Municipal, no montante de R$ 276.409,94 mensais ou R$ 3.316.919,28 anuais. 

 

CONSTATAÇÃO 002 – Requisição/Concessão de suplementação de R$ 5.626.005,26 sem 

justificativa pertinente: As despesas para as quais foram requisitadas suplementação, no CG nº 

R021/2016, estavam dentro de um contexto totalmente previsível, posto que foram estimadas para o 

outro Contrato de Gestão, confirmando as capacidades de antecipar e de estimar os custos. Apesar 

de não haver conhecimento completo do cenário nas unidades de saúde, o IABAS sabia, no 

momento de formulação de sua proposta para participação no Chamamento Público, que existiriam 

maiores custos relacionados às despesas de pessoal, especialmente envolvendo sub-rogações e 

rescisões, que, inclusive, foram estimadas para o CG nº R023/2016. Sendo assim, mostra-se 

injustificada a requisição de suplementação baseada em despesas já previstas em processo anterior à 

formalização do CG nº R021/2016. 

 

CONSTATAÇÃO 006 - Destinação de verba divergente da programação inicial definida no 

Plano Orçamentário: Verificou-se que a execução das despesas relacionadas a serviços 

terceirizados ultrapassa a previsão inicial do Plano de Trabalho, em R$ 209.037,92 (13,90% do 

Plano de Trabalho do CG 021/2016) e em R$ 155.472,30 (10,16% do Plano de Trabalho do CG 

023/2016). Não obstante entender-se que a Organização Social deva ter certa discricionariedade na 

administração dos recursos, caso os repasses estejam sendo superiores ao que de fato é gasto, ou 

mesmo se as despesas estiverem ultrapassando os limites fixados no Plano Orçamentário, devem 

existir ajustes para adequação dos valores repassados e gastos, aproximando-os da realidade. Além 

disso, o desequilíbrio entre rubricas pode comprometer a execução dos serviços prestados à 

população. Enquanto os gastos com remuneração estão sendo menores do que o orçado (o que pode 

estar ligado ao descumprimento de equipes mínimas nas unidades de saúde), os gastos com serviços 

terceirizados (o que envolve a contratação de empresas para execução de serviços acessórios) estão 

superando aquilo que foi estipulado em contrato. 

 

CONSTATAÇÃO 009 - Transferências Financeiras para outra Conta de titularidade da 

Organização Social, impedindo o Controle e Acompanhamento sobre as Despesas em valores 

que montam aproximadamente R$ 8.000.000,00: Avaliaram-se os extratos bancários referentes 

às contas próprias dos Contratos de Gestão nºs R021/2016 e R023/2016, e foi verificada a 

existência de transferências, em montantes relevantes, para outra conta pertencente à Organização 

Social, localizada no município do Rio de Janeiro, cidade sede do IABAS, onde esta possui outro 

Contrato de Gestão, alheio ao município de São Paulo. Mesmo que tais recursos sejam futuramente 

usados para despesas referentes à execução dos contratos de gestão sob exame, torna-se 

extremamente difícil o controle sobre as transações efetuadas, não sendo mais possível conferir o 

destino dos recursos repassados. 

No caso, sugere-se que deve haver maior controle sobre tais recursos, visto que existe a 

possibilidade de aglutinação de repasses envolvendo, numa mesma conta bancária, valores advindos 
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de diferentes Contratos de Gestão de São Paulo sob gestão do IABAS. Ainda, situação mais 

alarmante seria caso o Instituto utilizasse a mesma conta para movimentações financeiras de 

Contratos de Gestão que envolvem, também, o município do Rio de Janeiro.   

 

O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito no (s) anexo (s) deste relatório, a 

saber:  

 

 Anexo I – Descritivo; 

 Anexo II – Escopo e Metodologia; 

 

Informada sobre os problemas encontrados, a Secretaria Municipal de Saúde os apontamentos da 

CGM à Organização Social Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde (IABAS) por meio do 

TID n° 2018-9.017.867-1, datado de 13/03/2018. O IABAS, por sua vez, enviou o documento 

contendo suas manifestações por meio do Ofício n° 32/2018/IABAS-SP, de 22/02/2018, cujas 

respostas seguem copiadas na íntegra após cada constatação sob o título Manifestação da Unidade, 

Plano de Providências e Prazo de Implementação seguidas da Análise da Equipe de Auditoria e das 

respectivas Recomendações. 

 

Registra-se que, primordialmente, a responsabilidade de resposta incumbe à Secretaria Municipal 

de Saúde, que se trata de órgão pertencente à competência de fiscalização desta Controladoria. 

Além disso, as manifestações são importantes por demonstrar o posicionamento e as providências 

da unidade auditada frente às fragilidades e irregularidades observadas pelas equipes de auditoria. 

No entanto, não houve qualquer posicionamento da própria SMS em relação às constatações e às 

evidências apresentadas nessa auditoria. 

  

Recomenda-se o encaminhamento deste relatório para a Corregedoria Geral do Município, visando 

à adoção das providências cabíveis para definição de eventuais responsabilidades administrativas, 

disciplinares, civis e político-administrativas, diante das irregularidades constatadas.  

 

 

São Paulo, 15 de junho de 2018. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 

 
 

CONSTATAÇÃO 001 - Alteração no quantitativo de metas e de profissionais sem 

readequação dos valores repassados ao IABAS nos Contratos de Gestão nºs R021/2015 e 

R023/2015, resultando em R$ 3.316.919,28 pagos anualmente a mais do que o valor devido. 

 

Foi realizada análise nos Processos nºs 2015-0.239.136-4 e 2015-0.229.383-4, que resultaram nos 

Contratos de Gestão nºs R021/2016 e R023/2016, cujos objetos referem-se ao gerenciamento e à 

execução das ações e serviços de saúde em Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão 

Técnica de Saúde na região no Norte e no Centro do Município de São Paulo. 

 

A instituição vencedora de ambos os contratos foi o Instituto de Atenção Básica e Avançada de 

Saúde (IABAS), que teve como proposta final, para o CG nº R021/2016, o valor de R$ 

98.054.069,24 e para o CG nº 023/2016, R$ 121.301.068,19, sendo que em ambos para o período de 

12 meses, com prazo contratual de 60 meses. 

 

Adicionalmente, realizou-se análise dos Termos Aditivos – T.A. relacionados à mudança no 

quantitativo e à relocação de profissionais. Para os Contratos de Gestão nºs 021/2016 e 023/2016, 

os Termos Aditivos nºs 002/2016 e 003/2016, respectivamente, representaram a readequação do 

número de profissionais e também de algumas metas no acordo previamente estipulado nos 

contratos. 

 

Por meio do cotejamento entre os contratos iniciais e seus respectivos termos aditivos, identificou-

se como ocorreram as readequações quanto à composição das equipes, conforme planilhas abaixo: 

 
Tabela 001 - Alterações no Quantitativo de Profissionais 

CG 021/2016  CG 023/2016 

Função 
Alteração de 

Profissionais 

 

Função 
Alteração de 

Profissionais 

Médico Pediatra -3 

 

Cirurgião Dentista -1 

Enfermeiro -7 

 

Psiquiatra +1 

Farmacêutico +8 

 

Médico Clínico Geral -2 

Médico Clínico Geral -3 

 

Médico Pediatra -2 

Médico Ginecologista -1 

 

Médico Psiquiatra -2 

Assistente Social -2 

 

Médico Infectologista +2 

Médico Psiquiatra -2 

 

Coordenador de Equipe +1 

Educador Físico +2 

 

Enfermeiro -14 

Agente Redutor de Danos -6 

 

Fisioterapeuta -2 

Oficineiro -4 

 

Auxiliar Enfermagem -30 

   

Acompanhante de Idosos +10 

   

Médico Geriatra -4 

   

Psicólogo -1 

   

Educador Físico +2 

   

Fonoaudiólogo -3 

   

Enfermeiro RT -1 

   

Nutricionista -3 
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Terapeuta Ocupacional -5 

   

Médico Neurologista -1 

  

 

Farmacêutico -1 

 

Examinando-se as tabelas acima, observa-se que predominaram as reduções em detrimento aos 

aumentos de quantidade de profissionais. Contudo, conforme relatado em reunião com funcionários 

do IABAS, os termos aditivos relativos à readequação de quantitativo de empregados não 

representaram mudanças em termos financeiros, de forma que consideraram as diminuições 

compensadas pelos aumentos e o Plano Orçamentário permaneceu o mesmo. 

 

A fim de verificar a equivalência da situação anterior, fez-se a multiplicação da quantidade de 

funcionários (reduzidos ou aumentados) pelos salários estipulados nos próprios contratos de gestão, 

considerando-se que todos os profissionais pertenciam ao primeiro nível salarial, que representa a 

base de menor salário a ser pago a determinada carreira profissional. A equipe estabeleceu esta 

consideração para obstar uma possível superavaliação do resultado final da diferença de orçamento. 

Os salários e os respectivos resultados são apresentados abaixo: 

 
Tabela 002 – Valores Vencimentos Profissionais 

CG 021/2016 

 

CG 023/2016 

Resultado Final -R$ 71.719,91 

 

Resultado Final -R$ 204.690,03 

Função Salário Base  Função Salário Base 

Médico Pediatra R$ 6.090,95 

 

Cirurgião Dentista R$ 6.617,60 

Enfermeiro R$ 4.136,00 

 

Psiquiatra R$ 3.654,00 

Farmacêutico R$ 3.970,56 

 

Médico Clínico Geral R$ 6.090,95 

Médico Clínico Geral R$ 6.090,95 

 

Médico Pediatra R$ 6.090,95 

Médico Ginecologista R$ 6.090,95 

 

Médico Psiquiatra R$ 3.654,00 

Assistente Social R$ 3.060,64 

 

Médico Infectologista R$ 6.090,95 

Médico Psiquiatra R$ 6.090,95 

 

Coordenador de Equipe R$ 7.520,00 

Educador Físico R$ 3.308,80 

 

Enfermeiro R$ 4.136,00 

Agente Redutor de Danos R$ 1.052,20 

 

Fisioterapeuta R$ 2.647,00 

Oficineiro R$ 3.474,24 

 

Auxiliar Enfermagem R$ 1.902,55 

Resultado Final -R$ 71.719,91 

 

Acompanhante de Idosos R$ 1.052,20 

   

Médico Geriatra R$ 6.090,95 

   

Psicólogo R$ 3.887,84 

   

Educador Físico R$ 3.308,80 

   

Fonoaudiólogo R$ 3.887,84 

   

Enfermeiro RT R$ 5.128,64 

   

Nutricionista R$ 3.887,84 

   

Terapeuta Ocupacional R$ 3.970,56 

   

Médico Neurologista R$ 6.090,95 

   

Farmacêutico R$ 3.970,56 

   
Resultado Final -R$ 204.690,03 

 

Conforme resultados acima, entende-se que, após as alterações promovidas pelos Termos Aditivos 

citados acima, os repasses relativos aos Contratos de Gestão nºs R021/2015 e R023/2015 

assumiram valores acima dos realmente devidos, em R$ 276.409,94 mensais ou R$ 3.316.919,28 

anuais.  
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“No item em questão, o relatório da Coordenadoria de Auditoria Interna cuidou de realizar análise 

das mudanças de quantitativos e relocação de profissionais causadas pelas alterações dos Termos 

Aditivos nº. 002/2016 ao CG nº. 21/2016 (Norte) e nº. 003/2016 ao CG nº 23/2016 (Centro). 

Relata-se que supostamente foi realizado o cotejamento entre os contratos iniciais e seus 

respectivos termos aditivos, concluindo-se pela predominância de redução de profissional e a 

permanência do mesmo Plano Orçamentário. 

Inicialmente, destaca-se que o Termo Aditivo nº. 02/2016 ao CG nº. 21/2016 (Norte) foi publicado 

em 05/01/2017 e teve como objetivo i) alterar denominação de unidades; ii) rever metas de equipes 

de saúde bucal; iii) incluir recursos de custeio para pagamento de 13º no valor de R$ 5.626.005,26. 

Já o Termo Aditivo nº. 03/2016 do CG R23/2016 (Centro) teve como objetivo i) alterar a redação do 

item 1.2 do Contrato; ii) alterar os Anexos II – Parâmetros para Pagamento e Avaliação de 

desempenho por linha de serviço, V – Quadro de metas de produção e equipe mínima, VI – Plano 

Orçamentário de custeio e Cronograma de Desembolso; e VII – Plano de Trabalho da Contratada, 

contendo: 1) dimensionamento de recursos humanos por unidade, serviço a serem contratados. 

O IABAS colhe do ensejo para demonstrar que as mudanças trazidas pelos aditivos mencionados 

trouxeram mais eficiência na gestão e não impactaram o equilíbrio financeiro do contrato, ao 

contrário do alegado no Relatório da Coordenadoria de Auditoria Interna. 

Cabe destacar que a análise da Auditoria se equivoca ao utilizar para sua conclusão apenas as 

modificações sentidas na equipe mínima dos Contratos de Gestão. 

Vejamos. 

Nos contratos de gestão analisados é possível identificar que a equipe mínima e a TLP representam 

bases diferentes de execução contratual, eis que a TLP é o planejamento macro de 

dimensionamento de RH para execução do contrato, enquanto a equipe mínima é o parâmetro 

definido pelo Administrador Público para avalição e manutenção da produção assistencial, sendo 

critério de avaliação do contrato. 

Neste sentido, a modificação de equipe mínima não significa diretamente em aumento/diminuição 

de quantitativo de RH para o Contrato de Gestão, eis que a categoria profissional já poderia ser 

necessária para a execução do contrato e estar prevista na TLP. 

Dito de outro exemplificativo, os profissionais farmacêuticos sempre estiveram previstos na TLP e 

foram contratados pelo Instituto, contudo, até determinado momento não estavam previstos no 

quadro de equipe mínima. 

Assim, a inclusão dos citados profissionais na equipe mínima não representa aumento ou redução 

de custeio de RH, apenas modificação da forma de avaliação por parte da Administração Pública. 

Veja-se pela análise da modificação ocorrida no Contrato de Gestão R21/2016 (Norte): 

 

ALTERAÇÃO NO QUANTITATIVO DE PROFISSIONAIS – CG R21/2016 (Norte) 

Categoria 

Profissional 

Carga 

Horaria 

Semanal 

T.A 

01 

(TLP) 

T.A 

02 

(TLP) 

Diferença 

da TLP 

Análise 

pela 

Equipe 

Mínima 

COORD. DE 

AUDITORIA 

INTERNA 

Observações 

Agente 

Redutor de 

Danos 

30 6 6 0 -6 -6 

Esta Categoria pertencia ao quadro 

contratual de equipe mínima no 

termo aditivo 01 e foi retirado no 

termo Aditivo 02. (Total 6). Ressalto 

que estes profissionais sempre 

estiveram contemplados no custeio e 

TLP em ambos T.A. 
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Assistente 

Social 
30 35 33 -2 -2 -2 

Tivemos a redução de 2 profissionais 

do quadro de equipe mínima: TA 02 

- 1 profissional UBS Dr José Toledo 

Piza; 1 profissional UBS JD 

Joamar; 

Educador 

Físico 
40 6 6 0 2 2 

Esta categoria foi inserida no 

quadro de Equipe Mínima do termo 

aditivo 01 para o 02. Os 

profissionais são do CAPS Adulto III 

Mandaqui e Adulto II 

Jaçanã.Ressalto que estes 

profissionais sempre estiveram 

contemplados no custeio e TLP em 

ambos T.A. 

Enfermeiro 40 70 70 0 -8 -7 

Pelo quadro de equipe mínima 

tivemos redução de 8 enfermeiros 

que estavamincorretos no contrato 

pois na TLP não constava essa 

redução. No T.A. esse erro foi 

corrigido; 

Farmacêutico 40 21 21 0 11 8 

Esta categoria foi inserida no 

quadro de Equipe Mínima (11 

profissionais) do termo aditivo 01 

para o 02. Ressalto que estes 

profissionais sempre estiveram 

contemplados no custeio e TLP em 

ambos T.A. 

Médico 

Clínico 
20 34 35 -1 -2 -3 

Tivemos a redução de TLP de 1 

médico da UBS Jd. Fontalis. No 

quadro de equipe mínima, tivemos a 

redução de 4 profissionais e 

aumento de 2 profissionais 

totalizando uma diferença de -2 . 

Lembrando que 3 destes 

profissionais são aposentadorias da 

PMSP e 1 IABAS. 

Médico 

Tocoginecolo 

gista 

20 23 22 -1 -1 -1 
Redução de 1 profissional do 

contrato - NASF Vila Albertina 

Médico 

Pediatra 
20 22 21 -1 -3 -3 

Tivemos na TLP a redução de 1 

profissional (NASF Flor de Maio). 

No quadro de equipe mínima tivemos 

a redução de 4 profissionais (NASF 

Flor de Maio; UBS Toledo Piza, 

UBSJdJoamar e UBS Pedras) e um 

aumento de 1 profissional da UBS 

Vila Albertina totalizando -3 sendo 2 

profissionais da PMSP 

(aposentadoria) 

Médico 

Psquiatra 
20 18 18 0 0 -2 

Não houve alteração na TLP e 

Equipe mínima do contrato 

Oficineiro 40 3 4 1 0 -4 

Tivemos o aumento de 1 oficineiro 

40h e redução de 3 oficineiros 20h 

do T.A 01 para  o  02  na   TLP.  

Esta Categoria existia no Quadro de 

Equipe mínima no termo aditivo 01 e 

foi retirado no termo Aditivo 02. 

(Total 4). 

Oficineiro 20 4 1 -3 -4 
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Pelo o que se verifica no quadro acima a modificação de TLP é bem inferior, ou quando não 

inexistente, à modificação apontada pela Auditoria da Coordenadoria de Auditoria Interna. Tal fato 

decorre da desconsideração do impacto da modificação da equipe mínima na TLP, como foi 

demonstrado pela análise exemplificativa do Contrato de Gestão nº 21/2016. 

Acerca das modificações apresentadas na TLP cabe destacar que representam remanejamento de 

profissionais no Contrato 21/2016, como por exemplo a redução de alguns assistentes 

administrativos e inclusão de supervisores, motivo pelo qual também não trouxeram significativo 

impacto econômico. 

Verifica-se assim a suposta apuração de déficit financeiro decorrente das modificações enfrentadas 

não pode prosperar, tendo sido feitas modificações na busca de trazer maior eficiência para o 

contrato de gestão.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Apesar da manifestação da Organização Social IABAS, no sentido de refutar os apontamentos 

evidenciados pela equipe de auditoria, mantém-se o posicionamento inicialmente apresentado 

referente à inadequação dos repasses financeiros frente aos ajustes das equipes nos Contratos de 

Gestão. 

 

Reforçando a análise da constatação, os quantitativos das equipes mínimas dos serviços de saúde 

reproduzem o mínimo necessário de pessoal para a adequada execução do serviço, além de serem 

números essenciais para a determinação de descontos dos repasses financeiros, que deverão 

diminuídos caso o total de profissionais exigido não seja atingido. 

 

As readequações propostas nos Termos Aditivos são realizadas a fim de ajustar o número 

anteriormente proposto à quantidade ideal de profissionais para a execução do serviço de saúde. 

Considerando que houve a redução da equipe mínima, interpreta-se que o número de profissionais 

era superior ao necessário para atender às necessidades região de maneira satisfatória. 

 

Acompanhando o argumento trazido na manifestação do IABAS, que apresenta que as 

modificações foram realizadas a fim de buscar a eficiência do Contrato de Gestão, não faria sentido 

alterar o quantitativo da equipe mínima e manter o mesmo número de profissionais, que 

representaria, de maneira contrária ao apresentado, extrema ineficiência na utilização de recursos 

públicos.  

 

No entanto, nota-se, conforme demonstrado anteriormente, que a diminuição de profissionais não 

foi acompanhada da redução de repasses financeiros relativos ao custo de tais profissionais, fato que 

configura impropriedade e prejuízo à Administração Municipal. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à SMS que os repasses mensais sejam readequados e compatibilizados às 

modificações ocorridas nas equipes, procedendo-se à redução de R$ 71.719,91 por mês no Contrato 
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de Gestão nº 021/2016, e de R$ 204.690,03 por mês no Contrato de Gestão nº 023/2016, valores 

representativos das diminuições causadas por alterações nas equipes mínimas. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se ainda à SMS que, para as futuras readequações de equipe mínima, seja realizado 

estudo financeiro a fim de determinar se a alteração do quantitativo de profissionais irá afetar os 

repasses, de modo que haja diminuição ou suplementação destes. 

 

 

CONSTATAÇÃO 002 – Requisição/Concessão de suplementação de R$ 5.626.005,26 sem 

justificativa pertinente.  

 

Por meio de análise dos processos, verificou-se que o IABAS requereu suplementação financeira de 

ambos os contratos de gestão, justificando o requerimento, no caso de CG nº 023/2016, devido à 

adição do serviço de hospedagem e gestão técnica de hotéis do Programa Braços Abertos.  

 

No processo do referido contrato, a suplementação foi questionada por outras entidades, que no 

curso no processo de seleção da organização para gestão do contrato realizaram uma série de 

recursos questionando possíveis inexequibilidades da proposta financeira enviada pelo IABAS, que 

se sagrou vencedor ao fim do processo. 

 

Em resposta aos questionamentos sobre a suplementação, o IABAS aponta, na folha 2878 do 

Processo nº 2015-0.229.383-4, que não seriam realizadas solicitações de aumento de repasses para 

suportar despesas não provisionadas corretamente, conforme exposto abaixo, na manifestação 

oficial do IABAS: 

 

“Podemos afirmar ainda que, devido ao rigoroso controle orçamentário do IABAS, não se 

verá solicitações de aumento no valor de repasse para suportar despesas não 

provisionadas corretamente, como por exemplo 13º salário.” 

 

Observa-se, dessa maneira, que, em razão do citado controle orçamentário da Instituição em 

questão, não haveria fundamentação para solicitação de aumentos no intuito de suportar despesas 

anteriormente não provisionadas, mesmo em outros contratos de gestão da OS. 

 

No entanto, em análise ao Processo nº 2015-0.239.136-4, referente ao Contrato de Gestão nº 

R021/2015 (Região Norte), percebeu-se que a requisição de suplementação financeira foi 

exatamente justificada por falta de provisão de despesas não consideradas anteriormente no Plano 

Orçamentário do IABAS, em contraste ao planejamento realizado no Contrato Gestão nº R023/2015 

(Região do Centro). 

 

Em suma, no Ofício nº 117/2016, encaminhado pela assessoria jurídica do IABAS, que consta na 

folha nº 2217 do processo, foram apresentam as justificativas de custos extras devido a: sub-

rogações de contratos e de profissionais de outras OS; concessões de férias não previstas no Plano 

de Trabalho; dissídio coletivo não provisionado; e custeio de 13º salários. 

 

Ao fim, no Termo Aditivo nº 002/2016 do Contrato de Gestão nº R021/2016, foi concedido o 

montante de R$ 5.626.005,26 que, segundo documento constante na folha nº 2247 do processo, 

representa o não provisionamento de recursos correspondentes a: 
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“a. Sub-rogo de cerca de 78% do total de colaboradores do território, número além do 

que previsto no plano orçamentário apresentado no Chamamento Público nº 001/2015, 

assim como, concessão de 488 férias ao decorrer do 1 ano do contrato, representado um 

gasto adicional do pactuado no Contrato de Gestão; 

b. Dissídio coletivo da categoria médica, de 9,88%, com pagamentos retroativos ao 

período anterior de início do contrato, onerando adicionalmente o contrato além do que 

foi previsto; 

c. Rescisões de profissionais sub-rogados até o final de novembro/16, afora do que foi 

estimado inicialmente; 

d. 1/3 dos valores do 13 salários.” 

 

Tais despesas, todavia, podem ser razoavelmente planificadas, visto que, exemplificativamente, 

esses valores foram considerados no Plano Orçamentário inicial do processo anterior que culminou 

na formalização do Contrato de Gestão R023/2016, segundo própria justificativa do IABAS copiada 

acima. 

 

Desse modo, não parece razoável que a Instituição em análise tenha realizado o planejamento para 

um contrato de gestão, considerando a totalidade de custos, e não o tenham feito para o outro.  

 

Ainda, considera-se a possibilidade de a proposta inicial apresentar-se inexequível, visto que foram 

observados valores, inicialmente orçados, abaixo dos encontrados no mercado, como a remuneração 

prevista para profissionais de saúde, o que pode ter provocado problemas de sub-rogação e 

dificuldades para alcançar metas de equipe mínima e de produção. 

 

Em suma, entende-se que, ao conceder-se a suplementação orçamentária para o Contrato de Gestão, 

sem a devida justificativa aceitável, fragiliza-se a própria eficácia do chamamento público, por 

permitir que entidades logrem êxito com propostas inexequíveis, ajustando seus contratos, durante 

sua execução, sem necessidade de embasamento adequado. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“A Coordenadoria de Auditoria Interna relata que realizou análise dos processos nºs 2015-

0.239.136-4 e 2015-0.229.383-4 pertinentes aos Chamamentos Públicos dos contratos gestão 

R21/2016 e R23/2016, respectivamente. 

Na análise realizada, a equipe técnica aponta que o IABAS teria recebido suplementação financeira 

para ambos os contratos de gestão e em razão disso haveria “possibilidade” de a proposta inicial 

do Instituto ser inexequível. 

De plano, o Instituto refuta a referida alegação. 

Isto porque a Coordenadoria de Auditoria Interna se vale de critérios frágeis para entender pela 

“possibilidade” de se haver proposta inexequível, fazendo interpretações similares para dois 

Chamamentos Públicos distintos, e em certos momentos até confusa. 

Os contratos de gestão possuem perfil de unidades diferenciadas, localizadas em regiões com 

características distintas e obtiveram ao longo do certame discussões específicas para cada 

realidade de gestão pretendida pela Administração Pública. 

E, ainda, nota-se breve confusão da Controladoria ao mencionar que existiram vários recursos 

administrativos no Chamamento Público, ao que parece, do Contrato de Gestão R23/2016 (Centro), 

quando em Consulta ao Chamamento Público correspondente (Processo nº. 2015-229.383-4) só se 

verifica a interposição de um único recurso, da segunda colocada. 
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Pois bem. A discussão que esta Controladoria pretende firmar cinge-se à realização de suposta 

requisição de suplementação de R$5.626.005,26, possivelmente sem justificativa pertinente em 

razão de dois supostos fatos: (i) aumento do escopo do contrato de gestão em razão da adição do 

Programa de Braços Abertos, e (ii) suplementação do contrato de gestão em razão de débitos 

trabalhistas supostamente previsíveis, mas não considerados na proposta técnica do Instituto. 

Ocorre que, diversamente do presumido por esta Controladoria, a suplementação não se deu “sem 

justificativa pertinente”. 

Muito pelo contrário. 

Apesar de muito querer imputar ao IABAS a decisão de incluir “suplementação” financeira aos 

contratos, a Coordenadoria de Auditoria Interna esquece que estas decisões foram atos vinculados 

da própria Administração Pública. 

A decisão de incluir os serviços de hospedagem e gestão técnica ao Contrato de Gestão R23/2016 foi 

decisão administrativa da Secretaria, posterior ao início da vigência dos Contratos de Gestão e por 

óbvio aceita pelo Instituto enquanto parceiro, o que resultou na assinatura de Termo Aditivo. Por 

certo que esta ação não estava adstrita à autonomia de gestão do IABAS enquanto Organização 

Social, mas ao Administrador Público, no intuito de descentralizar atividades não-exclusivas de sua 

responsabilidade e afetas ao modelo de gestão já em prática pelo Instituto. 

Da análise do Edital do Chamamento Público ou até mesmo do Contrato de Gestão, no item 1.2., 

não se verifica a previsão destes serviços ou mesmo menção ao Programa de Braços Abertos, mas 

tão somente ao tempo da sua inclusão através do Termo Aditivo nº. 03/2016, de 30/12/2016, cujo 

objetivo foi a adição do serviço de hospedagem e gestão técnica de hotéis do Programa Braços 

Abertos. 

Então, por óbvio, que o citado programa não foi incluso na proposta inicial do Instituto, como não 

poderia ser, nem de qualquer outra Organização Social participante do Chamamento Público, uma 

vez que inexistente como parte do programa de trabalho apresentado por meio do referido 

chamamento público, de modo que não pode ser considerada a citada “suplementação” como 

despesa não provisionada. 

A resposta dada pelo IABAS em Contrarrazões de Recurso às fls. 2878 do Processo nº. 

2015.0.229.383-4 (Contrato de Gestão R23/2016), apontada pela Coordenadoria de Auditoria 

Interna, não inibe a obrigação da SMS-SP em proceder aporte financeiro para fazer frente às 

despesas não previstas no plano de trabalho original do Chamamento Público. 

Há neste ponto que ser lembrado que o modelo jurídico firmado entre a Municipalidade e a 

Organização Social não pode ser considerado como um contrato administrativo que confere lucro 

ao particular. 

Conforme introduzido alhures, em vista da natureza jurídica de relação convenial dos contratos de 

gestão celebrados com entidades privadas sem fins lucrativos, a participação do Estado se dará por 

meio de fomento social, o qual poderá ser instrumentalizado por meio de subsídios ou repasse de 

verbas. 

A transferência de recursos para gestão dos Hotéis DBA nada mais é do que o exercício do dever 

de garantia à saúde dos usuários quimicamente dependentes pelo Ente Público, conferindo à 

Organização Social autonomia para gerenciar a nova unidade inclusa no objeto do contrato. 

Trata-se de política pública idealizada pelo Município de São Paulo à época para gestão dos 

serviços de saúde relacionados ao acolhimento, tratamento e acompanhamento de pacientes 

quimicamente dependentes. 

Ora, sendo o contrato de gestão um dos instrumentos postos à disposição da Administração Pública 

para implementação de políticas públicas e efetivo instrumento de gestão estratégica, se o Ente 

Público contratante pretende implementar determinada política pública e executá-la, por meio de 

contrato de gestão com a organização social que já foi vencedora do certame público realizado 

para atender as unidades de saúde daquela localidade em que o programa precisa ser 

implementado, certo é que havendo o aumento do escopo contratual, deve ser garantido o 
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proporcional aporte de recursos para possibilitar a sua operacionalização. 

No mais, é no mínimo razoável que o aumento do quantitativo de objeto contratado implique em 

modificação do valor do contrato, conforme previsto no artigo 65, I, b, da Lei 8.666/93 e item 1.3 

do Contrato de Gestão. Diga-se neste sentido, que a legislação específica não dispõe sobre a 

alteração do contrato de gestão, opinando-se que se aplica referida avença as disposições da Lei nº. 

8666/93 previstas para os convênios e contratos administrativos comuns. 

Com respeito devido, mas beira o absurdo a alegação de que a inclusão dos serviços de 

hospedagem e gestão técnica de hotéis do Programa Braços Abertos não comportaria aumento de 

valor, pois uma nova unidade implica no custeio de contratação de pessoal e serviços de apoio 

administrativo. 

Dessa forma, não é compreensível a intepretação dada pela COORDENADORIA DE AUDITORIA 

INTERNA pois evidencia-se avessa não só aos ditames da lei, mas também às disposições 

contratuais. 

De igual forma, a Coordenadoria de Auditoria Interna imprime interpretação equivocada ao 

concluir que a suplementação financeira sofrida pelo Contrato de Gestão R21/2016 teria que se 

valer de previsões orçamentárias consolidadas (reais). 

A suplementação discutida no procedimento de nº. 2015- 229.383-4 foi em relação a previsão de 

gastos do Contrato de Gestão R23/2016, na eventualidade de sucessão trabalhista, realizada pelas 

Organizações Sociais participantes sem o conhecimento dos valores reais de salários praticados e 

conforme plano de cargos de salários de cada proponente. 

Esclarece-se neste sentido que à OS apenas coube considerar tal possibilidade como exigida no 

Edital. A escolha deste requisito fora decisão administrativa da própria Secretaria à época da 

realização do Chamamento Público. 

Diga-se primeiramente, que os valores indicados para custeio de sucessão trabalhista do contrato de 

gestão R23/2016 também foram estimados e sem conhecimento do cenário existente nas unidades 

de saúde. Logo, não há que se falar, a este caso, em posicionamentos distintos do Instituto ao 

apresentar sua proposta técnica para ambos os contratos. 

Aqui evidente a necessidade de se elucidar as premissas acerca da natureza jurídica do contrato de 

gestão firmado entre a Municipalidade de São Paulo e o IABAS. 

Conforme já brevemente ilustrado acima, o modelo de gestão por organização social, adotado por 

esta Secretaria de Saúde, a partir da definição de metas e resultados a serem alcançados pela OSS, 

é realizado para o atingimento de finalidades comuns e coincidentes a ambas as partes, qual seja, a 

entrega dos serviços de saúde, integral e de qualidade, à população local. 

Presume-se assim que após verificados custos além dos estimados, o Ente Público, enquanto 

garantidor do interesse público primário, fomente despesas inesperadas do contrato de gestão, pois 

este não confere lucro à Organização Social, ao contrário do contrato típico da administração 

possa prover a um particular. 

Pelo contrário, trata-se de verdadeira associação, convênio, para o alcance de metas sociais, 

incentivadas por ajudas públicas (fomento), inexistindo, portanto, uma contraprestação pecuniária, 

mas tão somente a mútua colaboração para a execução do ajuste. 

Desta forma, embora denominado pelo legislador federal de “contrato”, o contrato de gestão 

ostenta natureza de ajuste convenial em razão da convergência dos interesses dos parceiros público 

e privado, já que em tais ajustes não há submissão de um interesse próprio a um sacrifício para a 

obtenção de vantagens consistentes na redução do patrimônio alheio, não havendo que se falar na 

componente identificada como “lucro”. 

Este foi o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI 

1.923/DF, conforme trecho do voto do Ministro Ayres Britto, ora transcrito: 

“A figura do contrato de gestão configura hipótese de convênio, por consubstanciar a conjugação 

de esforços com plena harmonia entre as posições subjetivas, que buscam um negócio 

verdadeiramente associativo, e não comutativo, para o atingimento de um objetivo comum aos 



13/69 

 

interessados: a realização de serviços de saúde, educação, cultura, desporto e lazer, meio ambiente 

e ciência e tecnologia, razão pela qual se encontra fora do âmbito de incidência do art. 37, XXI, da 

CF”. 

Pois bem. Fixada a premissa de que a relação existente entre o Poder Público e a Organização 

Social se constitui como ajuste convenial, e não contrato administrativo clássico (fornecimento de 

serviços, bens, execução de obras, etc.), as questões a serem verificadas na presente hipótese são as 

seguintes: 

a) há, nessa espécie de relação contratual, a tutela jurídica do equilíbrio econômico-financeiro 

do contrato; 

b) sendo positiva a resposta ao questionamento acima, em razão da inexistência de interesses 

antagônicos (mas sim de coexistência de interesses – comunhão de escopo), como deve ser lida e 

interpretada a tutela ao equilíbrio econômico- financeiro; 

c) e, por fim, quais seriam as hipóteses que, uma vez configuradas, fariam surgir por parte do 

Poder Público o dever legal de readequar o contrato de gestão de modo a reequilibrá-lo e, por parte 

da OSS, o direito subjetivo a essa repactuação. 

A primeira questão (de saber se há no contrato de gestão a tutela ao equilíbrio econômico-financeiro), 

deve ser respondida à luz do regime jurídico aplicado ao convênio. 

O contrato de gestão, enquanto espécie desse gênero, tem sua disciplina geral no artigo 116, da Lei 

Federal nº. 8.666/93 que dispõe o seguinte: 

“Art. 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.” 

A partir desse contexto, não há dúvidas de que as regras atinentes à repactuação do contrato para 

garantir o equilíbrio econômico- financeiro do contrato, por óbvio e naquilo que couber, devem ser 

aplicadas aos contratos de gestão, especialmente o que prescreve o artigo 65, inciso II, alínea “d”, 

e §6º, da Lei Federal nº. 8.666/93 que assim dispõem: 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos 

seguintes casos: 

(...) 

II - por acordo das partes: 

d) para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço 

ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do 

contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseqüências 

incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força 

maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e 

extracontratual. 

(...) 

§ 6o Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 

Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.” 

E a aplicação desse instituto ao contrato de gestão, por mais que inexista uma contraprestação à 

execução de serviços ou fornecimento de bens, decorre, inexoravelmente, dos princípios básicos da 

Administração Pública que devem nortear todas as relações jurídico-administrativas travadas pelo 

Estado Brasileiro. 

Isto porque, enquanto ajuste de interesses convergentes, celebrado para a consecução de objetivos 

comuns do Estado e da organização social, não se pode admitir como ética conduta do Poder 

Público de presenciar o desequilíbrio entre o valor repassado e as obrigações assumidas por um 

parceiro (que não é um prestador se serviços) e nada fazer. 

Não se trata de uma relação jurídica em que o Poder Público paga por um determinado bem de vida 

e o particular, em outro polo, recebe uma contraprestação financeira pelas obrigações assumidas e 

com isso desempenha sua atividade econômica com o intuito lucrativo. 
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Longe disso. 

O vínculo que liga o Estado a uma Organização Social é de assunção de obrigações pela OSS 

enquanto que o Poder Público custeia essas obrigações através de repasses de recursos públicos 

(além de cessão de bens, etc.). 

Não há, aqui, pagamento por serviços. Há custeio da gestão transferida a uma entidade sem fins 

lucrativos. 

Por isso é que se a ordem jurídica tutela o equilíbrio econômico- financeiro do particular que 

fornece serviços ou bens e que busca lucro, com muito mais razão e força deveria ser garantida essa 

proteção a entidade que não busca o lucro e que apenas recebe repasse de recursos públicos para 

realizar a gestão de serviços de interesse da coletividade (no caso, de saúde). 

Além do mais, e à luz do dever de eticidade que deve pautar o Estado, no momento em que o Poder 

Público apresenta o Edital de Chamamento e celebra o contrato de gestão, há uma verdadeira 

manifestação/explicitação de vontade no sentido de que a OS se compromete a realizar a gestão de 

saúde segundo os dados oferecidos pelo Município, enquanto que o Município garante que toda a 

gestão desses serviços (descritos, caracterizados e delineados no Edital) são plenamente custeáveis 

com os recursos postos à disposição. 

Ou seja, o Poder Público assume, naquela oportunidade, a garantia de que o valor do repasse é 

adequado e suficiente para custear aquele rol de obrigações, dirigidas ao atendimento daquela 

realidade descrita no Edital e existente quando da celebração do ajuste, que não inclui situações 

imprevisíveis e excepcionais. 

Por isso, caso a execução concreta do contrato demonstre que os elementos contidos no Edital não 

são retratos fiéis da realidade ou mesmo que essa realidade venha a se transformar, há um inegável 

descompasso entre a obrigação declarada pelo Poder Público (de custear a gestão) e as obrigações 

assumidas pela OSS. 

Deste modo, e já adentrando ao segundo aspecto, a tutela ao equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato de gestão deve ser lida de forma um pouco diferente do que costuma ocorrer com os 

contratos administrativos típicos. 

Explica-se. 

Nos contratos administrativos típicos, em que há uma relação de comutatividade, o particular, 

quando participa de processo seletivo para contratar com a Administração Pública (licitação), 

assume a obrigação (e os riscos do negócio) de que o valor proposto (pelo particular ou pelo 

Estado) é suficiente para custear o objeto do contrato e, além disso, garantir o lucro que entende 

como adequado. 

Essa lógica, por certo, não pode ser acrítica e integralmente transferida e aplicada ao regime dos 

contratos de gestão. 

Não há, nessa espécie de relação entre o Estado e o Terceiro Setor, uma integral transferência de 

riscos de que o valor proposto do repasse é (e será) suficiente para o custeio da gestão (e de todas as 

obrigações da gestão decorrentes). 

E isso por uma série de razões. 

A primeira delas é que o objeto do contrato de gestão não é a prestação de serviços, em que há a 

real e objetiva possibilidade de se mensurar, ex ante, o seu integral custeio e eventuais riscos 

inerentes ao fornecimento de serviços. 

No contrato de gestão o que se transfere é a gestão em si, o que constitui um amplo e muito mais 

complexo conjunto de obrigações e atividades que sequer mostra-se possível de pormenorização no 

Edital de Seleção. 

E no presente caso, ainda mais grave. A gestão do serviço de saúde é por natureza complexa e 

impossível de mensurar ou dimensionar o real custo de sua gestão antes de se iniciar, efetivamente, 

a execução. 

Além disso, quando se fala em transferência da gestão do serviço de saúde, não há uma descrição 

objetiva e pormenorizada do que se constitui, efetivamente, como os custos decorrentes e inerentes 
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dessa gestão. 

Tanto é que os gastos estimativos para a sucessão trabalhista se revelaram insuficiente para 

suportar as despesas, que só puderam ser consolidadas após a assunção das unidades, já que o 

contrato de gestão conferia esta possibilidade. 

Assim, não houve outra alternativa à entidade parceira, quando da verificação do aumento de 

gastos com sub-rogação, além do estimado à época do chamamento público, do que comunicar a 

Administração Pública a necessidade de se conferir o reequilíbrio financeiro ao contrato. 

Neste sentido, o Edital do Chamamento Público, para ambos os contratos, determinava que a 

Organização Social deveria prever a possibilidade de sub-rogação para assunção e continuidade 

dos serviços, cujos eventuais custos deveriam ser apresentados de forma destacada no Plano 

Orçamentário de Custeio. 

Ora, claro que a previsão destes custos não comporia um valor exato, pois como dito, à entidade 

não foi conferido acesso aos contratos de trabalhos já existentes nas unidades a serem assumidas, 

sendo possível somente em eventual vitória da entidade. 

Diga-se ainda, que os custos de rescisões trabalhistas dos contratos de trabalhado já existentes, 

quando da assunção das unidades pelo IABAS, eram de obrigação do empregador anterior. 

Entretanto, a medida administrativa adotada pela Administração Pública Municipal foi a de 

determinar que os custos das sucessões trabalhistas, no primeiro momento de assunção, fossem 

arcados pelo IABAS já que inicialmente previstos em sua proposta técnica, como mera 

possibilidade de serem realizados. 

Desta forma, em se tratando de interesse comum dos convenentes, Secretaria Municipal de Saúde 

de São Paulo e IABAS, foi imperiosa a readequação do presente contrato de gestão a fim de 

reestabelecer o seu equilíbrio, tendo em vista que se encontrava deficitário para a execução do 

objeto ajustado entre as partes, conforme vastamente exposto acima. 

 

Tudo isso reunido, agregado ao já destacado fato de existir comunhão de escopo, leva-se a concluir 

que a leitura às “suplementações” financeiras relatadas pela Coordenadoria de Auditoria Interna 

foram realizadas para manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em vista do alto 

grau de compromisso com o dever maior do Estado, que no presente caso é viabilizar que a 

parceria celebrada seja adequada a atender, de forma satisfatória, o interesse da coletividade de 

receber um serviço de saúde de qualidade com a manutenção de profissionais já experientes nas 

unidades. 

Por fim, e tendo como premissa tudo o que acima foi exposto, percebe-se fatos concretos que 

puderam viabilizar a readequação do contrato de gestão. 

Fatos imprevisíveis ou previsíveis, mas de consequências incalculáveis são aptos a autorizar (e 

exigir) a readequação do contrato, como ocorre da impossibilidade, à época do Chamamento 

Público, de se quantificar, por qualquer Organização Social, a exatidão do total de custos com as 

sucessões trabalhistas. 

Muito embora as razões de previsibilidade dos citados gastos, a Coordenadoria de Auditoria 

Interna entende equivocamente que estes seriam “razoavelmente planificados” como realizados no 

CG R23/2016. Todavia, como dito, ambos os contratos comportaram apenas previsão de custos a 

serem despendidos, caso fosse realizada a sucessão trabalhista. 

Isto não quer dizer entretanto que o plano de cargos e salários proposto pelo IABAS, e vencedor do 

Chamamento Público, não seja exequível. 

Pelo contrário, verifica-se que ao longo de 2 (dois) anos de execução do contrato de gestão este 

vem sendo executado plenamente e inclusive compõe a oferta de vagas dos Editais seleção pública 

do Instituto, efetuando as novas contratações nos valores previstos na proposta técnica. 

Entretanto, mesmo com o acerto dos salários, não seria possível realizar a previsão, pelo IABAS, de 

custos com a sucessão trabalhista como quer entender a Coordenadoria de Auditoria Interna. 

Isto porque os custos relacionados na Proposta Técnica apresentada pelo IABAS foram calculados 
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tendo como base um cenário ficto de acordo com o plano de cargos de salários apresentado no 

Chamamento Público, sem conhecimento, por exemplo, de há quanto tempo um contrato de trabalho 

existia ou o quanto isto impactaria nas rescisões trabalhistas caso o colaborador não concordasse 

com a sucessão. 

Dessa forma, o valor concedido ao IABAS, através do Termo Aditivo nº. 002/2016 do Contrato de 

Gestão R021/2016, nada mais é do que parcela do que ultrapassou a estimativa contida na 

proposta do Instituto e possível de ser verificada somente após o exame de cada realidade de 

contrato de trabalho existente nas unidades. 

Nas lições de Carlos Ari Sundfeld a Lei de Licitações, ao permitir alterações dos contratos 

administrativos, o faz com a finalidade precípua de impedir o uso dos aditivos como veículo de 

contratações novas, feitas sem licitação, em afronta ao art. 37, inciso XXI da CRFB/88. 

A mens legis é no sentido de que proteger o princípio da licitação, de modo que o objeto do contrato 

deve ser inalterável em sua natureza e dimensão. No entanto, o próprio legislador entendeu, por 

razões práticas, que esta regra não poderia ser absoluta, inclusive porque a própria carta magna 

excepciona o princípio da licitação em certos casos. 

É essa, portanto, a razão de ser do art. 65, § 1º da Lei 8.666/93, ao criar a hipótese de dispensa de 

licitação envolvendo empresa contratada pela Administração, de modo a permitir aproveitar-se o 

bom preço da licitação e também o sucesso da relação em andamento, para atender necessidades 

específicas. 

Desta forma, não há que se falar em fragilidade da eficácia do chamamento público. A um porque 

os valores de sub-rogo não estavam disponíveis de forma clara e objetiva para que os proponentes 

(inclusive, o IABAS) pudessem estimar os respectivos custos de maneira concreta, lhes sendo 

somente possível apresentar valores de acordo com o plano de cargos e salário apresentado (e 

diga-se novamente, compatível com o mercado), como assim o fez o Instituto. A dois porque a 

inclusão do Programa de Braços Abertos se deu por decisão administrativa da Administração 

Pública Municipal, posto que é natural que sejam identificadas questões específicas, impossíveis de 

serem identificadas e/ou mensuradas à época do Edital, que repercutem nas obrigações financeiras 

do IABAS, tendo sido adequadamente efetivada a adição do contrato de gestão para garantia da 

operacionalização das unidades de saúde objeto do contrato de gestão sob cotejo. 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Na manifestação da Organização Social IABAS, primeiramente foi exposta a razão para o 

aditamento do Contrato de Gestão nº 023/2016, que apresenta, dentre outras, a inclusão do 

Programa de Braços Abertos.  

 

No entanto, a constatação da CGM questiona somente a requisição de suplementação do Contrato 

de Gestão nº 021/2016 que ocorreu por meio do Termo Aditivo nº 02/2016, o qual não apresenta, 

em seu objeto, a inclusão do Programa Braços Abertos. 

 

Conforme mencionado anteriormente, a justificativa para a suplementação de R$ 5.626.005,26 do 

CG nº021/2016 se deu única e exclusivamente devido a especificidades que envolvem a folha de 

pagamento de pessoal, tais como sub-rogações de contratações e rescisões trabalhistas. 
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A análise da equipe de auditoria foi clara no sentido de que, se tais estimativas de despesas foram 

realizadas para a previsão de repasses necessários para um dos Contratos de Gestão (CG nº 

023/2016), por óbvio, tal previsão deveria ter sido feita para o outro Contrato de Gestão (CG nº 

021/2016), visto que os contratos vislumbram objetos muito similares, ainda que abrangendo 

regiões diferentes. 

 

Apesar de não haver, conforme exposto na manifestação, conhecimento completo do cenário nas 

unidades de saúde, o IABAS sabia, no momento de formulação de sua proposta para participação 

no Chamamento Público, que existiriam maiores custos relacionados a despesas de pessoal, 

especialmente envolvendo sub-rogações e rescisões, que, inclusive, foram estimadas para o CG nº 

023/2016. 

 

Cabe ressaltar que não se questiona o dever legal do Poder Público de readequação do equilíbrio 

econômico-financeiro, que deverá ser restabelecido quando observadas as situações específicas 

determinadas em lei que justifiquem tal readequação. 

 

No entanto, a situação em pauta não se adequa a qualquer uma das hipóteses ensejadoras da 

readequação do equilíbrio econômico-financeiro. As excepcionalidades previstas na legislação se 

referem a situações que envolvem fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências 

incalculáveis.  

 

No caso em questão, as despesas para as quais foram requisitadas suplementação estavam dentro de 

um contexto totalmente previsível, posto que foram estimadas para o outro Contrato de Gestão da 

OS, confirmando as capacidades de antecipar e de estimar os custos. Sendo assim, por ser pautada 

na infundada imprevisibilidade das despesas, a base da argumentação apresentava-se fatalmente 

falha.  

 

Desse modo, mantém-se o posicionamento de que houve realização de requisição de suplementação 

de R$ 5.626.005,26 sem justificativa pertinente. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à SMS que avalie a regularidade na concessão da suplementação sob exame, em 

especial quanto ao possível comprometimento da competitividade no certame em decorrência de 

oferecimento de proposta sabidamente inexequível. Em caso positivo, sugere-se a aplicação das 

penalidades cabíveis ao IABAS.  

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Ainda, caso verificada a regularidade da competitividade na seleção do IABAS, recomenda-se à 

SMS que seja avaliada a efetividade na aplicação dos recursos suplementares que, caso 

incorretamente direcionados a despesas distintas das programadas, deverão ser glosados mediante 

processo em que sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório à entidade. 

 

 

CONSTATAÇÃO 003 – Inadequação na realização de repasses no valor de até R$ 

1.813.592,76 para serviço não implantado - Serviço de Cuidados Integrais Boracea. 

 

O Contrato de Gestão R023/2016 previu no Item 1.2 que, dentre as Unidades e Serviços de Saúde a 

que deveriam ser gerenciados ou implantados, estaria o “Serviço de Cuidados Integrais Boracea”. 
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Para a execução de tal serviço, o Cronograma de Desembolso Mensal por Unidade de Saúde, anexo 

ao Contrato de Gestão, prevê, para os meses de julho a dezembro de 2016, uma quantia de R$ 

1.813.592,76, a ser repassada pela Prefeitura à Organização Social.  

 

No entanto, o Demonstrativo de Despesas por Unidade, obtido por meio de consulta ao sistema 

WebSAASS, revela que foram declarados, de julho a dezembro de 2016, gastos de apenas R$ 

7.200,31.  

 

Ocorre que, ao se analisar os relatórios de equipe mínima para os meses de setembro, outubro e 

novembro, relativos ao Serviço de Cuidados Integrais Boracea, nota-se que nenhum funcionário foi 

contratado. Além disso, o Termo Aditivo n° 03 ao Contrato de Gestão R023/2016, assinado em 

dezembro de 2016, remove tal serviço do objeto contratual, demonstrando que ele jamais foi 

implantado. 

 

Dessa forma, entende-se que a Organização Social recebeu repasses por um serviço que não foi 

implantado, no montante de R$ 1.813.592,76 (de julho a dezembro de 2016), tendo gasto apenas R$ 

7.200,31. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Mediante TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria Municipal 

de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de Atenção Básica e 

Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“Conforme apontado pelo Corpo Técnico da Coordenadoria de Auditoria Interna, não houve a 

implantação dos serviços de Cuidados Integrais Boracéia, unidade inicialmente prevista no 

Contrato de Gestão R23/2016. 

Dessa forma, por determinação da Secretaria, os descontos relativos ao referido serviço foram 

realizados e informados ao Instituto, conforme se denotada no documento anexo (Processo nº. 

2017-0.001.087-1). No citado documento, este Núcleo Técnico informa a realização dos descontos, 

demonstrados inclusive por tabela de valores. 

Logo, ao contrário do constatado pela Coordenadoria de Auditoria Interna, os repasses recebidos 

pelo IABAS, pertinente aos serviços de cuidado integral Boracéia, foram devidamente devolvidos à 

SMS-SP.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Organização Social menciona que os descontos referentes aos repasses pela unidade de saúde não 

implementada teriam sido supostamente realizados posteriormente. No entanto, constata-se que tal 

documento não está assinado. Tampouco a Secretaria Municipal de Saúde manifestou-se a respeito 

do tema, sendo necessário que a SMS confirme a realização dos descontos para que se considere a 

falha solucionada. 
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RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SMS busque comprovação quanto à realização dos referidos descontos, a qual 

pode ser obtida mediante cópia assinada do documento e registros do sistema de pagamentos SOF. 

Caso não obtenha tal confirmação, sugere-se que proceda ao desconto do montante de R$ 

1.813.592,76 referente à serviço não implantado da unidade Serviço de Cuidados Integrais Boracea. 

 

CONSTATAÇÃO 004 - Descumprimento quanto ao quantitativo de equipe mínima em 02 das 

06 Unidades avaliadas do Contrato de Gestão nº R021/2016. 

 

Para efeitos de verificação sobre o cumprimento de equipe mínima nas unidades de saúde geridas 

pelo IABAS consoante Contrato de Gestão R21, estabeleceu-se comparação entre o número de 

profissionais contratados pela organização social e o número mínimo exigido, por especialidade, 

conforme estabelecido no Anexo IV do Termo Aditivo n° 002/2016. 

 

As seguintes unidades foram selecionadas para análise: 

 

 APD sediado na UBS Jaçanã; 

 NIR sediado na UBS Jaçanã; 

 UBS Jaçanã “Dr. Sebastião Gabriel Sayago de Laet”; 

 EMAD sediada na UBS Joaquim Antônio Eirado; 

 UBS Joaquim Antônio Eirado; 

 PS Municipal Santana – Lauro Ribas Braga (somente médicos) 

 

Foi analisada a relação atualizada de profissionais enviada pelo IABAS em resposta à solicitação da 

equipe de auditoria. A conferência dos dados foi realizada mediante consulta ao Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde - CNES e visitas in loco nas unidades selecionadas. 

 

Ressalva-se que, em comparação entre os dados constantes no CNES e a lista enviada pelo IABAS, 

verificaram-se divergências na carga horária e especialidade de alguns profissionais. Ao todo, 

dentre 74 profissionais listados pela organização social, 08 nomes não foram localizados no CNES 

(10,81%), e 04 nomes, apesar de localizados, não possuíam vínculo com a unidade de saúde 

apontada pelo IABAS (5,41%). No entanto, entende-se que o sistema CNES pode apresentar 

defasagem enquanto os registros não forem atualizados.  

 

Dessa forma, devido à proporção entre os registros corretos e os divergentes, e a possibilidade de 

defasagem do sistema CNES, houve tolerância com as incongruências encontradas, sendo que, em 

tais ocorrências, os cálculos de equipe mínima foram feitos levando-se em consideração as 

informações apontadas pelo IABAS. 

 

No entanto, destaca-se que não foi possível determinar a especialidade de alguns médicos nos casos 

em que não existia registro no sistema CNES e, concomitantemente, a função descrita na relação 

enviada pela Organização Social apontava apenas “Médico Especialista”. 

 

As tabelas abaixo demonstram, por unidade, a comparação entre os funcionários contratados pela 

organização social, os já existentes vinculados a Secretaria Municipal de Saúde e a equipe mínima 

estipulada em contrato: 
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Tabela 03 – Avaliação sobre Cumprimento de Equipe Mínima 

APD sediado na UBS Jaçanã 

Especialidade 

Profissionais 

IABAS com 

vínculo 

confirmado pelo 

CNES (A) 

Profissionais 

IABAS segundo 

lista própria (B) 

Profissionais 

IABAS 

considerando 

carga horária 

adicional (C) 

Funcionários 

da Prefeitura 

(D) 

Total 

(C+D) 

Equipe 

Mínima 

(E) 

Déficit 

(C+D-E) 

CUIDADOR EM SAUDE 6 6 6 0 6 6 0 

ENFERMEIRO 1 1 1 0 1 1 0 

FONOAUDIÓLOGO 0 1 1 0 1 1 0 

PSICOLOGO CLINICO 1 1 1 0 1 1 0 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 1 1 0 1 1 0 

 
NIR sediado na UBS Jaçanã 

Especialidade 

Profissionais 

IABAS com 

vínculo confirmado 
pelo CNES (A) 

Profissionais 
IABAS segundo 

lista própria (B) 

Profissionais 

IABAS 

considerando carga 
horária adicional (C) 

Funcionários 
da Prefeitura 

(D) 

Total 

(C+D) 

Equipe 
Mínima 

(E) 

Déficit 

(C+D-E) 

MÉDICO NEUROLOGISTA 0 1 1 0 1 1 0 

MÉDICO ORTOPEDISTA 0 1 1 0 1 1 0 

ASSISTENTE SOCIAL 0 1 1 0 1 1 0 

FISIOTERAPEUTA GERAL 3 3 3 1 4 4 0 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 2 2 2 0 2 2 0 

FONOAUDIOLOGO 1 1 1 1 2 2 0 

PSICOLOGO CLINICO 1 1 1 0 1 1 0 

ENFERMEIRO 0 1 1 0 1 1 0 

 
UBS Jaçanã “Dr. Sebastião Gabriel Sayago de Laet” 

Especialidade 

Profissionais 

IABAS com 

vínculo confirmado 
pelo CNES (A) 

Profissionais 
IABAS segundo 

lista própria (B) 

Profissionais IABAS 
considerando carga 

horária adicional (C) 

Funcionários 
da Prefeitura 

(D) 

Total 

(C+D) 

Equipe 
Mínima 

(E) 

Déficit 

(C+D-E) 

MEDICO CLINICO 2 2 2 2 4 5 -1 

MEDICO GINECOLOGISTA E 
OBSTETRA 

2 2 2 0 2 3 -1 

MEDICO PEDIATRA 3 3 3 0 3 3 0 

CIRURGIAO DENTISTA 0 1 1 3 4 5 -1 

ENFERMEIRO 3 4 4 0 4 4 0 

ASSISTENTE SOCIAL 0 0 0 0 0 1 -1 

FARMACEUTICO 1 1 1 0 1 1 0 

    
   TOTAL DE POSIÇÕES COM DÉFICT -4 

   SEM ESPECIALIDADE IDENTIFICÁVEL 0 

 
EMAD sediada na UBS Joaquim Antônio Eirado 

Especialidade 

Profissionais IABAS 
com vínculo 

confirmado pelo 

CNES (A) 

Profissionais 

IABAS segundo 
lista própria (B) 

Profissionais IABAS 

considerando carga 
horária adicional (C) 

Funcionários da 

Prefeitura (D) 

Total 

(C+D) 

Equipe 

Mínima 
(E) 

Déficit 

(C+D-
E) 

ENFERMEIRO 1 1 1 0 1 1 0 

MEDICO CLINICO 1 1 2 0 2 2 0 

ASSISTENTE SOCIAL 1 1 1 0 1 1 0 

TECNICO DE 4 4 4 0 4 4 0 
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ENFERMAGEM 

 
UBS Joaquim Antônio Eirado 

Especialidade 

Profissionais 

IABAS com 

vínculo 
confirmado 

pelo CNES 

(A) 

Profissionais 

IABAS 
segundo lista 

própria (B) 

Profissionais 
IABAS 

considerando 

carga horária 
adicional (C) 

Funcionários 

da Prefeitura 

(D) 

Total 
(C+D) 

Equipe 

Mínima 

(E) 

Déficit 

(C+D-

E) 

AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 6 6 6 0 6 6 0 

MEDICO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA 1 1 1 0 1 1 0 

ENFERMEIRO 0 1 1 0 1 1 0 

 
PS Municipal Santana – Lauro Ribas Braga (somente médicos) 

Especialidade 

Profissionais 

IABAS com 

vínculo 

confirmado 

pelo CNES 

(A) 

Profissionais 

IABAS 

segundo lista 

própria (B) 

Profissionais 
IABAS 

considerando 

carga horária 
adicional (C) 

Funcionários 

da Prefeitura 

(D) 

Total 

(C+D) 

Equipe 

Mínima 

(E) 

Déficit 

(C+D-

E) 

MEDICO CLINICO 9 12 15 14 29 35 -6 

MEDICO CLINICO - HORIZONTAL 30 HRS 0 1 1 0 1 1 0 

MEDICO CIRURGIAO GERAL 5 2 3 9 12 14 -2 

MEDICO PEDIATRA 4 5 6,5 18 24,5 28 -3,5 

MEDICO ORTOPEDISTA E 

TRAUMATOLOGISTA 
5 6 7 8 15 14 1 

    

   TOTAL DE POSIÇÕES COM DÉFICT -11,5 

   SEM ESPECIALIDADE IDENTIFICÁVEL 1 

 

Obs. 1:Nas tabelas acima, a Equipe Mínima (coluna “E”) é contabilizada de acordo com uma carga horária que também serve como base para o total 
de mão-de-obra disponibilizada (coluna “C+D”). Dessa forma, é possível que um único profissional com uma carga horária de 24 horas seja 

considerado como dois profissionais com carga horária de 12 horas. 

 Obs. 2: A contagem de 0,5 (meio) profissional deve-se ao cumprimento de metade da jornada de trabalho que serve como base da comparação. 

 

Extrai-se das tabelas acima que, ainda que se dê preferência para os apontamentos da própria 

organização social contratada, em detrimento dos registros do CNES, configura-se um déficit 

relevante entre equipe mínima acordada e o número de profissionais no quadro pessoal do IABAS. 

 

Dentre a amostra de seis unidades selecionadas, duas delas possuem menos profissionais 

contratados do que o estipulado como equipe mínima: UBS Jaçanã “Dr. Sebastião Gabriel Sayago 

de Laet” e PS Municipal Santana – Lauro Ribas Braga.  

 

Quanto às outras unidades, o número de contratações permite que a quantidade de profissionais seja 

exatamente igual à equipe mínima, sendo que, em nenhum caso, existem mais funcionários do que o 

limite inferior, o que também não é desejável, dado o próprio conceito de equipe mínima e a 

existência de períodos de férias, faltas e licenças, conforme já relatado em item específico desta 

Solicitação de Auditoria. 

 

O descumprimento de metas de equipe mínima deveria acarretar em desconto aos repasses 

efetuados, conforme item 10.1.1 do Contrato de Gestão nº R021/2016, em dimensão correspondente 

aos profissionais não contratados. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 
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“No item em questão, a comissão da Auditoria concluiu, por amostragem de unidades, o não 

cumprimento da equipe mínima disposta no Contrato de Gestão R21/2016. 

Para tanto se utilizou de informações concedidas pelo IABAS e do Termo Aditivo nº. 002/2016, 

identificando que as unidades PSM Santana e UBS Jaçanã teriam menos profissionais contratados 

do que o estipulado no citado termo e em razão disso seriam devidos descontos financeiros não 

observados na Auditoria realizada. 

O IABAS esclarece, inicialmente, que ambas as unidades se tratam de unidade mista, ou seja, a 

composição de suas equipes é formada por profissionais da SMS-SP e do IABAS. Dessa forma, a 

reposição do profissional será de responsabilidade, a depender, da Secretaria ou do Instituto. 

Ademais, o IABAS elucida, para maior entendimento dos esclarecimentos a seguir, que a carga 

horária da TLP do contrato deve ser considerada por plantão contratado e não por profissional 

admitido. Assim, é possível que um único profissional seja contratado para realização de mais de 

um plantão de 12 horas. 

Partindo destas premissas, o Instituto esclarece o que segue: 

i) UBS Jaçanã 

O quadro de equipe mínima desta unidade é formado pelas seguintes categorias: Médico Clínico 

Geral, Médico Ginecologista e Obstetrícia, Médico Pediatra, Cirurgião Dentista, Enfermeiro, 

Assistente Social e Farmacêutico. 

A Comissão de Auditoria aponta o déficit de 4 profissionais quando comparados ao quadro de 

equipe mínima do contrato, sendo eles: 1 Médico Clinico; 1 Médico Ginecologista e Obstetrícia; 1 

Cirurgião Dentista; e, 1 Assistente Social. 

O IABAS informa que conforme previsão contratual é avaliado mensalmente pela equipe da 

Coordenaria local da SMS/SP quanto ao cumprimento da equipe mínima para a realização do 

desconto no valor à ser repassado. 

Neste sentido, esclarecemos que os profissionais: Médico clinico, Cirurgião Dentista e Assistente 

Social são de servidores públicos, motivo pelo qual não caberia ao Instituto a recomposição. Note-

se que apenas Médico Ginecologista e Obstetrícia no presente caso são de atribuição do Instituto, o 

qual foi devidamente contratado. 

ii) PSM Santana 

Em relação ao Pronto Socorro Santana, o quadro de equipe mínima é composto pela seguinte 

equipe médica, de responsabilidade da SMS- SP e do IABAS: Médico Clínico Geral; Médico 

Clínico Geral Diarista, Médico Cirurgião Geral, Médico Pediatra, Médico Ortopedista e Cirurgião 

Dentista. 

O déficit observado pela Coordenadoria de Auditoria Interna deve ser considerado por plantões e 

não por profissionais, de forma que a carga horária total disposta da TLP do contrato de gestão 

deve ser atendida pela contratação de profissionais necessários para que os plantões não fiquem 

desassistidos. 

Nesse sentido, a análise apresentada não se revela compatível com a eventuais ausências de 

profissionais, pois quando verificadas, o Instituto se utiliza de contratações de profissionais por 

meio de RPA para suprir a carga horária nos plantões de sua responsabilidade. 

Ademais, a coordenação local da SMS/SP monitora mensalmente eventuais ausências para que o 

desconto seja realizado.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 
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ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em sua manifestação, a Organização Social IABAS expõe que as unidades nas quais se observam 

disparidades na equipe mínima são mistas, ou seja, a composição da equipe é formada por 

profissionais do IABAS e da Prefeitura Municipal de São Paulo. Desse modo, o Instituto alega que 

a reposição do profissional será de responsabilidade, a depender, da Secretaria Municipal de Saúde 

ou do IABAS. 

 

No entanto, cumpre destacar que o Contrato de Gestão nº R021/2016 apresenta, no Anexo VII, o 

Dimensionamento de Recursos Humanos por unidade, demonstrando o quantitativo de profissionais 

que o município já possui, ou seja, funcionários com vínculo estatutário, e o quantitativo de 

profissionais a contratar, cuja contratação seria de responsabilidade do IABAS.  

 

Apresenta-se abaixo a relação de profissionais necessários a contratar, segundo o Anexo VII, e os 

quantitativos observados e apresentados conforme informação do próprio Instituto e pesquisa da 

equipe de auditoria: 
Tabela 04 – Avaliação sobre Cumprimento de Equipe Mínima 

Categoria Profissional 

Carga 

Horária 

(Jornada 

Semanal) 

Profissionais 

Contratados 

pelo IABAS 

Quantidade a 

Contratar 

(Anexo VII 

IABAS) 

Déficit da 

Tabela 10 

UBS Jaçanã “Dr. Sebastião Gabriel Sayago de Laet” 

MEDICO CLINICO 20 2 3 -1 

MEDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA 20 2 3 -1 

MEDICO PEDIATRA 20 3 3 0 

CIRURGIAO DENTISTA 20 1 2 -1 

ENFERMEIRO 40 4 4 0 

ASSISTENTE SOCIAL 30 0 1 -1 

FARMACEUTICO 40 1 1 0 

PS Municipal Santana – Lauro Ribas Braga (somente médicos) 

MEDICO CLINICO 12 15 21 -6 

MEDICO CLINICO - HORIZONTAL 30H 30 1 1 0 

MEDICO CIRURGIAO GERAL 12 3 5 -2 

MEDICO PEDIATRA 12 6,5 10 -3,5 

MEDICO ORTOPEDISTA E 

TRAUMATOLOGISTA 
12 7 6 +1 

 
Nota-se, a partir da análise dos dados acima expostos, que os déficits observados na Tabela 10 

correspondem exatamente à diferença entre o que deveria ter sido contratado pelo IABAS e o que 

foi efetivamente contratado. Desse modo, diferentemente do apontado na manifestação, a atribuição 

de contratação dos profissionais que se apresentam em número inferior ao necessário da equipe 

mínima corresponde ao próprio IABAS. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à SMS que proceda ao cálculo e promova os descontos financeiros que 

deveriam/devem ser aplicados ao IABAS, devido ao não atendimento da meta de equipe mínima 

nas unidades PS Municipal Santana e UBS Jaçanã. 
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RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se à SMS que seja efetuada análise junto às demais unidades abrangidas pelos 

Contratos de Gestão nºs R021/2016 e R023/2016, a fim de verificar se existem incompatibilidades 

de equipe mínima similares aos observados na constatação. 

 

 

CONSTATAÇÃO 005 - Quadro de profissionais previsto no Plano de Trabalho 

subdimensionado em relação ao conceito de equipe mínima, provocando períodos de 

defasagem no atendimento, em casos de férias, licença ou falta de funcionários.  

 

O Contrato de Gestão nº R021/2016 estipula, em seu Anexo IV, as metas de equipe mínima 

acordadas para cada unidade a ser gerenciada pela organização social. O conceito de Equipe 

Mínima é definido no próprio contrato como: 

 

“A Equipe Mínima é meta contratual e refere-se aos profissionais que serão monitorados 

quanto à efetiva contratação pela CONTRATADA e atuação nas unidades. Essa equipe foi 

definida em função das necessidades de saúde, conforme planejamento da STS/CRS, e 

também para garantir a manutenção dos requisitos dos programas federais e respectivos 

financiamentos. Portanto, a equipe mínima não se refere ao dimensionamento de pessoal, 

cabendo a CONTRATADA propor quadro de pessoal necessário ao pleno funcionamento 

das ações e atividades dos serviços.” (grifo nosso). 

 

O Anexo VI do Contrato de Gestão apresenta o plano de trabalho da contratada, com o 

dimensionamento de recursos humanos por unidade. Nele, é indicado o número de funcionários a 

ser contratado para o atingimento das metas de equipe mínima, levando em consideração o quadro 

de pessoal já existente da Secretaria Municipal de Saúde.  

 

Percebe-se que o número de contratações, somado ao número de funcionários já existentes, acaba 

por ser exatamente igual ao exigido como equipe mínima. Tal dimensionamento de pessoal pode 

resultar em descumprimento ao real conceito de equipe mínima, que, conforme descrição 

contratual, não necessariamente reflete o número exato do quadro de profissionais, e sim o 

necessário para atuação nas unidades. 

 

Desta forma, se o número de funcionários com vínculo a uma determinada unidade é exatamente 

igual à equipe mínima, existe alto risco de defasagem no atendimento à população em inevitáveis 

períodos de férias, licenças ou faltas ao serviço dos profissionais.  

 

A problemática atinge dimensões mais preocupantes em unidades com menos profissionais, nas 

quais eventuais ausências possuem maior impacto proporcional sobre o atendimento. Como 

exemplo, tem-se a UBS Joaquim Antônio Eirado, com uma Equipe de Saúde da Família - ESF, 

integrada por um médico, um enfermeiro e seis agentes comunitários de saúde. Nos casos de 

ausência do único médico, o atendimento fica inteiramente comprometido, conforme verificado em 

visita da equipe de auditoria à unidade. 

 

Mesmo considerando casos de unidades maiores, por possuírem um número de colaboradores 

exatamente igual à equipe mínima, obtêm-se períodos sem o efetivo necessário, como em casos de 

férias. 
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Assim sendo, entende-se estar configurado descumprimento da determinação contratual sobre o 

dimensionamento do quadro de profissionais, que deverá ser “necessário ao pleno funcionamento 

das ações e atividades dos serviços”. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“A Coordenadoria de Auditoria Interna no seu relatório relata que o número de contratações 

somado ao número de funcionários já existentes acaba por ser igual ao exigido como equipe 

mínima, concluindo assim que o dimensionamento de pessoal não esteja seguindo o real conceito de 

equipe mínima. 

No referido ponto, cabem algumas considerações acerca das conclusões feitas pela Auditoria: i) a 

equipe mínima seria um direcionamento para o mínimo de profissionais existentes na unidade; e ii) 

que o cumprimento da equipe mínima traz prejuízo à assistência. 

Primeiramente, nos Contratos de Gestão em contento a previsão de equipe mínima trata-se de meta 

contratual estabelecida pelo Poder Público em função das necessidades de saúde, contudo, de 

acordo com o próprio Ente para definição de manutenção adequada da assistência foram definidos 

os procedimentos “chaves” e feito o cálculo de metas. 

“Para avaliação de cumprimento de metas de produção, foram selecionados procedimentos chave, 

e feito cálculo de metas, baseados em parâmetros de organização de serviços informados por Áreas 

Técnicas de SMS e utilizando índices de planejamento de pessoal.” 

Nesse sentido, a avaliação isolada do quantitativo de profissionais, sem considerar o atingimento 

das metas e produção da equipe não demonstra a complexidade da gestão. 

Nota-se que a definição de metas é o meio utilizado pelo Ente Público para garantir a assistência à 

população e avaliação da gestão eficiente da Organização Social. 

Diferente do alegado, o cumprimento da equipe mínima não gera prejuízo à assistência, pois a gestão 

organizada viabiliza o atendimento do usuário. 

Ademais, além da previsão de equipe mínima que é semelhante a definição do Ministério da Saúde 

com relação as equipes de Estratégia de Saúde da Família, os contratos têm a previsão da TLP e 

esta traz a obrigação contratual de dimensionamento de RH. 

Verifica-se pela análise da execução dos contratos de gestão que o Instituto de maneira recorrente 

atinge as metas pactuadas o que reflete a adequada gestão dos contratos.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em sua manifestação, a Organização Social IABAS expõe que, ao cumprir a equipe mínima, 

garante-se que o usuário é atendido. No entanto, na prática, em unidades com menos profissionais, 

eventuais ausências possuem maior impacto proporcional sobre o atendimento, o que leva, 

consequentemente, à falha no atendimento do usuário. Vê-se, assim, que a argumentação 

apresentada na manifestação é inverídica. 
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Nos termos do Contrato de Gestão, a equipe mínima foi definida em função das necessidades de 

saúde. Contudo, cabe ressalva de que o próprio Contrato de Gestão apresenta que a equipe mínima 

“não se refere ao dimensionamento de pessoal, cabendo a CONTRATADA propor quadro de 

pessoal necessário ao pleno funcionamento das ações e atividades dos serviços”. 

 

Assim, fica claro que a equipe mínima, por vezes, pode não ser suficiente para a realização de todas 

as atividades requisitadas pelos usuários do serviço de saúde da região. Desse modo, é essencial que 

haja um quantitativo de pessoal acima do mínimo, de modo que períodos de férias, licenças ou 

faltas ao serviço dos profissionais não representem risco de defasagem no atendimento à população. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que, para efeitos de avaliação sobre o cumprimento de equipe mínima, a SMS 

considere o conceito exposto acima, disposto nos Contratos de Gestão, ponderando se o número de 

profissionais disponibilizados pela Organização Social é suficiente para suportar eventos como 

férias e licenças.  

 

 

CONSTATAÇÃO 006 - Destinação de verba divergente da programação inicial definida no 

Plano Orçamentário. 

 

Os Contratos de Gestão nºs R021/2016 e R023/2016 possuem, cada qual, seu próprio Plano de 

Trabalho, conforme os quais, são transferidos os recursos para a execução do objeto. Assim 

dispõem o item 7.2 de ambos os ajustes: 

 

“Pela execução das atividades e serviços de saúde objeto deste CONTRATO DE 

GESTÃO, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores definidos no Plano 

de Trabalho e seu respectivo Plano Orçamentário – Anexo V, aprovados neste 

CONTRATO DE GESTÃO, no prazo e condições nele estabelecidos.” 

 

Ao término de cada período de 12 meses, um novo Plano Orçamentário deve ser apresentado, 

conforme item 7.2.2.: 

 

“Ao término de cada período deverá ser apresentado e aprovado novo Plano de Trabalho 

e Plano Orçamentário para o período de 12 (doze) meses subsequentes.” 

 

Dentro de tais Planos de Trabalho, as despesas dos contratos de gestão para gerenciamento das 

redes assistenciais são divididas em grupos. A tabela a seguir demonstra tais grupos, bem como 

seus respectivos valores pactuados, firmados junto à Instituição de Atenção Básica e Avançada de 

Saúde - IABAS: 

        
                   Tabela 05 - Grupos de Despesa e Respectivos Valores no Plano de Trabalho 

CG R021/2016 – Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé 

Tipo de Despesa Valor Mensal Percentual 

Pessoal e Reflexo R$ 7.675.489,80 81% 

Serviços Terceirizados R$ 1.532.775,03 16% 

Materiais R$ 132.950,00 1% 

Medicamentos R$ 101.180,67 1% 

 

 



27/69 

 

 

 

CG R023/2016 – Centro/Sé 

Tipo de Despesa Valor Mensal Percentual 

Pessoal e Reflexo R$ 9.805.521,57 85% 

Serviços Terceirizados R$ 1.567.913,09 14% 

Materiais R$ 111.609,92 1% 

Medicamentos R$ 91.450,00 1% 

 

A partir da análise dos valores previstos no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão, dos valores 

executados pela OS e dos demais documentos comprobatórios solicitados, verificaram-se os 

seguintes achados de auditoria nos grupos de despesas: 

 

Remuneração: As despesas com remuneração fazem parte do grupo “Pessoal e Reflexo”, e foram 

estipuladas por meio dos Planos de Trabalho nos Contratos de Gestão nºs R021/2016 e R023/2016 e 

seus respectivos Termos Aditivos. 

 

A Organização Social IABAS disponibilizou relação contendo o nome de todos os funcionários 

ligados aos serviços de saúde, com seus respectivos salários. 

 

Ao se realizar comparação entre os valores de remuneração declarados pela Organização Social, 

percebe-se que os recursos efetivamente gastos aparentam ser relevantemente menores do que o 

estipulado em Plano Orçamentário, provavelmente devido à deficiência no número de profissionais 

em relação ao Plano de Trabalho (assunto abordado em item específico desta Solicitação de 

Auditoria), conforme tabelas abaixo: 

      
         Tabela 06 - Comparação entre Valores Programados e Executados com Remuneração 

CONTRATO DE GESTÃO R021/2016 - NORTE - IABAS 

Período mar/17 

Total gasto com remuneração R$ 4.665.549,91 

Despesas com remuneração segundo último Plano Orçamentário 

vigente à época (TA 001/2016) 

R$ 4.890.005,51 

Diferença entre o que é gasto e o que foi orçado com remuneração -R$ 224.455,60 

 

 

CONTRATO DE GESTÃO R023/2016 -CENTRO - IABAS 

Período mar/17 

Total gasto com remuneração R$ 5.478.609,46 

Despesas com remuneração segundo último Plano Orçamentário 

vigente à época (TA 001/2016) 

R$ 6.327.617,00 

Diferença entre o que é gasto e o que foi orçado com remuneração -R$ 849.007,54 

 

Serviços Terceirizados: As despesas com serviços terceirizados correspondem entre 14% e 16% 

do montante total previsto nos CG nºs R023/2016 e R021/2016. A Tabela a seguir demonstra os 
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valores previstos no Plano de Trabalho, bem como o valor médio mensal executado, de janeiro a 

junho/2017 e a respectiva diferença entre eles: 

 

 
Tabela 07 - Comparação entre Valores Programados e Executados com Serviços Terceirizados 

CG R021/2016 – Santana/Tucuruvi/Jaçanã/Tremembé 

Despesa Previsto Executado Diferença 

Água R$ 54.100,00 R$ 25.593,67 R$ 28.506,33 

Assessoria Contábil R$ 7.035,00 R$ 25.379,75 -R$ 18.344,75 

Assessoria e Consultoria R$ 186.300,00 R$ 81.576,80 R$ 104.723,20 

Despesas de Serviços de Benefícios para RH R$ 2.800,00 R$ 87.158,38 -R$ 84.358,38 

Educação Continuada R$ 12.925,00 R$ 5.457,62 R$ 7.467,38 

Energia R$ 35.550,00 R$ 15.606,64 R$ 19.943,36 

Gás R$ 160,00 R$ 2.584,42 -R$ 2.424,42 

Lavanderia R$ 20.500,00 R$ 22.017,67 -R$ 1.517,67 

Limpeza Predial / Jardinagem R$ 313.377,00 R$ 226.433,17 R$ 86.943,83 

Locação de Equipamentos Administrativos R$ 41.730,00 R$ 27.469,07 R$ 14.260,93 

Locação de Equipamentos Médicos R$ 54.700,00 R$ 6.689,00 R$ 48.011,00 

Locação de imóveis R$ 83.895,00 R$ 63.269,26 R$ 20.625,74 

Locação de Veículos R$ 57.500,00 R$ 56.412,33 R$ 1.087,67 

Manutenção de Equipamentos Assistenciais R$ 35.200,00 R$ 27.326,12 R$ 7.873,88 

Manutenção de Equipamentos R$ 18.950,00 R$ 3.993,13 R$ 14.956,88 

Manutenção Predial e Adequações R$ 54.100,00 R$ 43.341,42 R$ 10.758,58 

Serviços Assistenciais Médicos R$ 110.000,00 R$ 1.737,33 R$ 108.262,67 

Serviços de Outros Profissionais de Saúde - RX R$ 3.420,00 R$ 93.305,85 -R$ 89.885,85 

Serviços de Remoção R$ 178.000,00 R$ 103.604,78 R$ 74.395,22 

Serviços de Transporte R$ 7.220,00 R$ 21.426,30 -R$ 14.206,30 

Serviços Gráficos R$ 8.860,00 R$ 1.399,18 R$ 7.460,82 

Serviços, Programas e Aplicativos de Informática R$ 6.580,00 R$ 51.445,76 -R$ 44.865,76 

SND R$ 86.008,00 R$ 100.242,34 -R$ 14.234,34 

Vigilância/Portaria/Segurança R$ 125.173,00 R$ 167.710,32 -R$ 42.537,32 

INSS sobre Prestação de Serviços R$ 0,00 R$ 178.982,63 -R$ 178.982,63 

IR  sobre Prestação de Serviços de Manutenção R$ 0,00 R$ 307,29 -R$ 307,29 

IR sobre Prestação de Serviços R$ 0,00 R$ 124.273,06 -R$ 124.273,06 

ISS sobre Prestação de Serviços R$ 0,00 R$ 90.614,19 -R$ 90.614,19 

Outros Serviços Terceirizados R$ 0,00 R$ 38.735,28 -R$ 38.735,28 

Telefonia R$ 0,00 R$ 19.028,15 -R$ 19.028,15 

Total R$ 1.504.083,00 R$ 1.713.120,92 -R$ 209.037,92 

 

CG R023/2016 – Centro, Sé 

Despesa Previsto Executado Diferença 

Água R$ 31.100,00 R$ 16.918,71 R$ 14.181,29 

Assessoria Contábil R$ 6.910,00 R$ 24.375,43 -R$ 17.465,43 

Assessoria e Consultoria R$ 194.050,00 R$ 79.362,85 R$ 114.687,15 

Despesas de Serviços de Benefícios para RH R$ 2.800,00 R$ 82.495,89 -R$ 79.695,89 

Educação Continuada R$ 13.300,00 R$ 3.593,03 R$ 9.706,98 
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Energia R$ 39.130,00 R$ 2.753,42 R$ 36.376,59 

Gás R$ 160,00 R$ 254,22 -R$ 94,22 

INSS sobre Prestação de Serviços R$ 0,00 R$ 84.127,24 -R$ 84.127,24 

INSS Sobre Prestação de Serviços de Manutenção R$ 0,00 R$ 54,95 -R$ 54,95 

IR  sobre Prestação de Serviços de Manutenção R$ 0,00 R$ 21,80 -R$ 21,80 

IR sobre Prestação de Serviços R$ 0,00 R$ 54.550,12 -R$ 54.550,12 

ISS sobre Prestação de Serviços R$ 0,00 R$ 13.753,00 -R$ 13.753,00 

Lavanderia R$ 28.500,00 R$ 35.497,42 -R$ 6.997,42 

Limpeza Predial / Jardinagem R$ 315.138,00 R$ 171.336,81 R$ 143.801,19 

Locação de Equipamentos Administrativos R$ 37.540,00 R$ 30.260,59 R$ 7.279,41 

Locação de Equipamentos Médicos R$ 29.800,00 R$ 5.375,46 R$ 24.424,54 

Locação de imóveis R$ 95.677,00 R$ 182.793,28 -R$ 87.116,28 

Locação de Veículos R$ 55.900,00 R$ 57.669,60 -R$ 1.769,60 

Manutenção de Equipamentos Assistenciais R$ 32.800,00 R$ 10.516,05 R$ 22.283,95 

Manutenção de Equipamentos R$ 17.850,00 R$ 3.752,21 R$ 14.097,79 

Manutenção de Informática R$ 0,00 R$ 2.019,92 -R$ 2.019,92 

Manutenção Predial e Adequações R$ 40.300,00 R$ 48.849,21 -R$ 8.549,21 

Outros Serviços Terceirizados R$ 0,00 R$ 43.616,87 -R$ 43.616,87 

Serviços Assistenciais Médicos R$ 140.154,00 R$ 2.044,70 R$ 138.109,30 

Serviços de Outros Profissionais de Saúde – RX R$ 5.150,00 R$ 207.581,91 -R$ 202.431,91 

Serviços de Remoção R$ 191.500,00 R$ 105.386,61 R$ 86.113,39 

Serviços de Transporte R$ 6.745,00 R$ 21.706,03 -R$ 14.961,03 

Serviços Gráficos R$ 11.043,00 R$ 2.466,44 R$ 8.576,56 

Serviços, Programas e Aplicativos de Informática R$ 6.950,00 R$ 56.976,32 -R$ 50.026,32 

SND R$ 83.830,00 R$ 165.630,14 -R$ 81.800,14 

Telefonia R$ 27.650,00 R$ 14.590,31 R$ 13.059,69 

Vigilância/Portaria/Segurança R$ 153.600,00 R$ 196.002,93 -R$ 42.402,93 

Total R$ 1.529.567,00 R$ 1.685.039,30 -R$ 155.472,30 

 

Verifica-se, por meio da análise das tabelas acima, que a execução das despesas relacionadas a 

serviços terceirizados ultrapassa a previsão inicial do Plano de Trabalho, em R$ 209.037,92 

(13,90% do Plano de Trabalho do CG 021/2016) e em R$ 155.472,30 (10,16% do Plano de 

Trabalho do CG 023/2016). 

 

Não obstante entender-se que a Organização Social deva ter certa discricionariedade na 

administração dos recursos, caso os repasses estejam sendo superiores ao que de fato é gasto, ou 

mesmo se as despesas estiverem ultrapassando os limites fixados no Plano Orçamentário, devem 

existir ajustes para adequação dos valores repassados e gastos, aproximando-os da realidade. 

 

Além disso, o desequilíbrio entre rubricas pode comprometer a execução dos serviços prestados à 

população. Enquanto os gastos com remuneração estão sendo menores do que o orçado (o que pode 

estar ligado ao descumprimento de equipes mínimas nas unidades de saúde), os gastos com serviços 

terceirizados (o que envolve a contratação de empresas para execução de serviços acessórios) estão 

superando aquilo que foi estipulado em contrato. 

 

Dada a relevante distorção, contesta-se a exequibilidade dos Planos Orçamentários propostos, visto 

que a proposta inicial, que proporcionou a vitória no Chamamento Público, apresenta distorção 
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considerável frente ao Orçamento Executado, sugerindo uma proposta inexequível com 

subestimação de custos.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“Após apresentados os dados da Tabela 002 (comparativo entre despesas programadas e 

executadas com remuneração) e Tabela 003 (comparativo entre despesas programadas e 

executadas com serviços terceirizados), a Coordenadoria de Auditoria Interna conclui que: i) os 

valores gastos com remuneração são menores do que o estipulado no Plano Orçamentário; ii) os 

valores gastos com despesas relacionadas a serviços terceirizados superam os valores previstos no 

Plano de Trabalho para os serviços terceirizados; e, iii) que os dados das tabelas 002 e 003 

apontam que a proposta inicial do IABAS apresenta distorção considerável frente ao orçamento 

proposto, sugerindo uma proposta inexequível com subestimação de custos em virtude de suposto 

desequilíbrio de rubricas. 

Não só isso. 

Conclui ainda, que os gastos a menor do previsto com remuneração estariam ligados ao 

descumprimento de equipes mínimas nas unidades de saúde favorecendo gastos maiores com a 

contratação de serviços acessórios. 

Todavia, o IABAS irá demonstrar dados que estar equivocada a conclusão do Auditor. 

Para tanto realizará a divisão dos assuntos, como contido no relatório da Coordenadoria de 

Auditoria Interna, em dois temas: i) Serviços Terceirizados; e ii) Remuneração. 

 

i) Serviços terceirizados 

Em relação a análise da Coordenadoria de Auditoria Interna, referente aos serviços terceirizados, 

observa-se que a Tabela 003 (Comparação entre valores previstos e executados com serviços 

terceirizados) possui dados que contribuíram para conclusão equivocada. 

Verifica-se que os dados apresentados no Relatório possuem fragilidades que serão adiante 

demonstradas e farão concluir que o estudo apresentado pela Coordenadoria não constitui método 

adequado para se avaliar a exequibilidade ou não do Plano Orçamentário proposto pelo Instituto, 

bem como não confere o tratamento jurídico diferenciado tocante ao modelo jurídico que o contrato 

de gestão possui. 

Não bastasse, é importante lembrar que os contratos vêm sendo executados por quase 2 anos, o que 

de antemão refutaria qualquer questionamento em sentido contrário. 

Pois bem. 

Ao que parece, analisando-se os dados apresentados no Relatório de Auditoria, os dados contidos 

na Tabela 002 possuem i) valores que não consideram o plano orçamentário vigente no período 

analisado; ii) não consideram os valores para execução do projeto DBA, estando, entretanto, entre 

os gastos realizados pelo IABAS e considerados na análise da Coordenadoria de Auditoria Interna; 

iii) a média de valores do período de janeiro a junho de 2017 não é realizada para todas as 

rubricas previstas no Plano Orçamentário, nem tampouco de todos os serviços dispostos no 

Websaass; e, iv) não é utilizado, para comparação entre despesas previstas e despesas realizadas, 

as diretrizes adotadas para análise de execução financeira do contrato de gestão da SMS-SP, 

disposta no Manual de Acompanhamento Financeiro dos Contratos de Gestão. 

Esclarece-se, neste sentido, que o referido Manual define que a análise de despesas previstas e 

orçadas dever ser realizada através do tratamento de informações extraídas do Websaass e 

despesas executadas por rubrica, linha de serviço e unidade de saúde. Além disso, devem considerar 

valores de investimento e custeio acrescentados ao plano de trabalho inicial por meio de termos 
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aditivos e termos de apostilamento; devendo depois disso ser comparados em conformidade com o 

Regime de Competência.  

 

Ou seja, a Coordenadoria de Auditoria Interna realizou o levantamento adotando diretrizes que 

não puderam demonstrar a adequada execução financeira dos contratos de gestão. 

Isto porque os dados apresentados foram baseados em plano orçamentário incompatível com 

período analisado, média de gastos executada por fluxo de caixa e não pela competência dos 

serviços efetivamente executados (mês em que foram prestados), e, por fim, não foi observado a 

integralidade das rubricas contidas nos contratos de gestão ou na relação de despesas do 

Websaass. 

A inobservância destas diretrizes causou a conclusão por valores equivocados e contribuiu para o 

suposto aumento do montante negativo apontado no Relatório. 

Percebe-se que as diferenças apontadas pela Coordenadoria de Auditoria Interna foram negativas o 

que certamente se revela de maneira diversa com a inclusão do plano orçamentário do DBA e a 

apuração do executado dos contratos. 

Nota-se que fora incluída, pela Coordenadoria, na análise do órgão despesas gastas com impostos 

(INSS, IR, ISS sobre prestação de serviços) que incidem na contratação de prestação de serviços, 

quando estas rubricas não estão nominadas nos contratos, inclusive fazendo a distinção, ao que se 

entende, em serviços gerais e serviços de manutenção. 

Dessa forma, observa-se que este método não foi o mais acertado, visto que a escolha de rubricas 

constantes à relação de despesas lançadas no sistema Websaass, e não adstritas ao Plano de 

Trabalho, caracteriza a não previsão de custos já compostos em outras rubricas (Manutenção, 

vigilância, limpeza etc). 

Outro ponto que deve ser destacado, é a existência de itens tidos como subestimados quando in 

verdade dizem respeito a execução de gastos maiores do que previstos em razão de ocorrências 

técnicas verificadas nas unidades. 

Explica-se. 

Unidades de urgência e emergência, que tem o perfil apenas de garantir o primeiro atendimento das 

demandas espontâneas dos usuários, acabam por suportar uma demanda hospitalar, o que 

extrapola as previsões de consumo. Isto implica no aumento da oferta dos serviços de saúde, e, 

consequentemente aumentam, como por exemplo, a aquisição de medicamentos, contratação de 

serviços de gases medicinais e insumos médicos além dos valores previstos no plano orçamentário. 

De igual forma, determinados serviços ao longo dos contratos necessitaram de readequação para 

melhor atender o usuário. É caso verificado, por exemplo, na contratação de serviços de Raio-X, 

pois algumas unidades passaram possuir o referido serviço, gerido pelo IABAS, que antes da 

assunção era de responsabilidade da SMS-SP. 

Todos estes fatores implicam, por obvio, em modificação dos valores do plano orçamentário 

originalmente proposto, culminando nos valores negativos. 

Valido mencionar que estas adequações técnicas conferiram eficiência na oferta dos serviços de 

saúde (ou quando não sua ampliação ao usuário), sempre em discussão e concordância com o 

Núcleo Técnico da SMS. 

A par de tudo relatado, observa-se que a metodologia para apurar a exequibilidade do contrato vai 

de encontro ao adequado, constatando- se vários elementos que modificam significativamente o 

estudo da Coordenadoria de Auditoria Interna. 

Isto inclusive levou o órgão a supor que estaria sendo contratado menos profissionais para beneficiar 

a contratação de serviços acessórios, quando o que se verifica é justamente o contrário. 

A subestimação do item “Despesas de Serviços de Benefícios para RH” no plano orçamentário de 

ambos contratos, como será adiante comentado, comporta gastos com a reposição de profissionais 

por RPA, não são sendo lançados no Websaass na rubrica de despesas com remuneração de 

pessoal. Ou seja, o orçamento destinado aos serviços terceirizados estaria custeando estes gastos. 
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E não só isso. 

Pelo próprio levantamento apresentado pela Coordenaria, ainda não real, já aponta que os gastos 

extraordinários têm envolvimento com atividade final do contrato, como por exemplo a SND, que 

representa os custos como alimentação, serviços de raio-X e pagamentos de RPA e não com serviços 

assessórios. 

A existência de divergência, ao estimar as algumas rubricas do Plano Orçamentário, não gera 

equivoco no montante total orçado para execução de cada contrato de gestão. 

O excessivo rigor na análise da Coordenadoria de Auditoria Interna desconsidera o que deveria ser 

o fator principal para a avaliar a exequibilidade da proposta ofertada pelo Instituto, que seria a 

obtenção da proposta mais vantajosa ao Ente Público Municipal. 

Pois, apesar de possuir estimativas negativas para alguns itens, isto não imprime que a proposta 

ofertada pelo IABAS não fosse, à época do Chamamento Público, a mais vantajosa para 

Administração, mas, sim, e tão somente, que contenha ocorrido erro formal sanável na confecção 

de custos. 

Há que se lembrar, ainda, que a proposta do Instituto se atentou a regras do Chamamento Público, 

que estipularam condições mínimas da Administração Pública para a contratação de Organização 

Social que pudesse conferir as unidades de saúdes o desempenho de serviços de gestão eficiente. Ou 

seja, muito embora a entidade possua autonomia de gestão, a execução dos contratos se balizam em 

critérios formais estipulados previamente pelo Ente Público. 

É importante sopesar que o IABAS deve ser avaliado, como já mencionado, acerca do controle 

finalístico de contas, pois enquanto Organização Social, que firma com o Ente Público contrato de 

gestão, não está adstrita a execução engessada do Plano de Orçamentário. Logo, a mera análise de 

sua execução não implica em avaliar o alcance das metas detalhadas no contrato e se estas foram 

cumpridas dentro dos prazos ali propostos. 

Aqui é necessário advertir que a Organização Social não é submetida ao controle orçamentário que 

a Administração Pública é obrigada a observar. Mesmo que assim fosse, ao Ente Público é 

conferido possibilidade de remanejar recursos dentro do seu orçamento para melhor atender ao 

interesse público. 

Neste sentido, a própria Coordenadoria de Auditoria Interna reconhece a discricionariedade da 

Organização Social na administração dos recursos públicos, mas não confere, ao avaliar a 

exequibilidade da proposta do IABAS, a observância do regime jurídico diferenciado que os 

contratos de gestão são submetidos. 

Pelo contrário, realiza o levantamento de valores despendidos por rubricas sem a avaliação do 

cumprimento ou não das metas estipuladas no instrumento contratual aqui discutido, sem esquecer, 

como já exposto, pela utilização de metodologia que vai de encontro aos entendimentos da 

jurisprudência do TCU. 

Valido mencionar que a compreensão da inexequibilidade dos contratos de gestão sugestiona a 

perseguição da satisfação do interesse público, que é evidenciada pela execução dos contratos por 

quase 2 anos. 

Ora, não existe prova mais contundente da exequibilidade das propostas do que a execução dos 

contratos de gestão até a presente data e a consequentemente oferta do serviço de saúde pelas 

unidades gerenciadas pelo Instituto. 

Ante ao exposto, nota-se que não só foi atribuído metodologia de análise incompatível com os 

parâmetros que contemplem a especificidade da seleção de Organização Social, mas, também, 

realizada pela avaliação de dados frágeis que não conferem com a realidade da execução 

financeira dos contratos e não guardam resguardo aos entendimentos pacíficos do TCU. 

Ademais, ainda que por amor ao debate se admitisse o método de análise utilizado pela 

Coordenadoria de Auditoria Interna, esta deixou de considerar repasses não efetuados  

pela SMS/SP que impactariam significativamente a execução do regime de caixa dos 

meses em questão. 
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Cabe esclarecer, que a própria Coordenadoria admite que os repasses ocorreram em descompasso 

o que prejudica significativamente a gestão dos contratos analisados. 

Nesse sentido, conclui-se que se equivoca a Auditoria ao levantar uma possível inexequibilidade das 

propostas apresentadas pelo IABAS. 

 

ii) Remuneração 

Consoante o relatado no item anterior, observa-se também que a análise da Coordenadoria de 

Auditoria Interna não levou em consideração (a partir da verificação dos dados apresentados na 

Tabela 002 – Comparação entre valores programados e executados com remuneração) o plano 

orçamentário vigente em março de 2017 (mês utilizado na análise da Coordenadoria de Auditoria 

Interna) e as despesas executadas pelo Instituto, lançadas no Websaass. 

Ou seja, o Relatório contém valores que não conferem exatidão quando comparados com os dados 

dos contratos de gestão e suas alterações posteriores, vigentes à época do mês utilizado como 

referência de estudo da Coordenadoria de Auditoria Interna. 

Nota-se assim, que ao se realizar novo comparativo de despesas do CG R21/2016 e CG23/206 (com 

os dados corretos), os valores gastos divergem dos indicados no relatório da Coordenadoria de 

Auditoria Interna. Vejamos. 

 

R021/2016 - Valores Programados e Executados com Remuneração 

Março de 2017 

Orçado em Plano Orçamentário R$ 4.890.005,51 

Total gasto com remuneração R$ 4.849.607,22 

Diferença R$ 40.398,29 

 

R023/2016 - Valores Programados e Executados com Remuneração 

Março de 2017 

Orçado em Plano Orçamentário R$ 6.639.906,75 

Total gasto com remuneração R$ 6.008.923,87 

Diferença R$ 630.982,88 

 

Em simples leitura dos dados acima, é possível depreender que a Coordenadoria de Auditoria 

Interna não utilizou o Plano Orçamentário do CG R21/2016 alterado pelo Termo Aditivo de nº. 

02/2016; e também os dados de despesas executadas pelo IABAS, no período de 01 a 31/03/2017, 

pois estas não conferem com o Demonstrativo de Despesas por unidade emitido pelo sistema 

Websaass deste período. 

De igual forma, percebe-se o mesmo equívoco na leitura dos dados do CG R23/2016. 

Isto porque não são ponderadas as alterações firmadas pelo Termo Aditivo nº. 002/2016 (vigente no 

mês analisado pela Coordenadoria de Auditoria Interna) e também as informações de gastos com 

remuneração lançadas para o referido período no Websaass. 

Ao caso do CG R23/2016, é necessário apontar também que não se observa, ao exame dos dados 

apresentados pela Coordenadoria de Auditoria Interna, que os valores da Tabela 002 ponderam os 

custos previstos no Plano Orçamentário para a execução do projeto de Programa Braços Abertos 

DBA (inclusos pelo Termo Aditivo nº 001/2016). 

Assim, o valor apontado na Tabela 002, referente as despesas com remuneração, além não serem 

compatíveis com o plano orçamentário vigente à época da analisada, não cuidam de contabilizar os 

valores previstos no orçamento para execução do projeto DBA, no que se refere ao contrato de 

gestão nº 23/2016. 

Perceba-se, sob qualquer aspecto, que os dados da Tabela 002 estão equivocados, demonstrando 

valores orçados incompatíveis com instrumentos contratuais vigentes no mês analisado pela 

Coordenadoria de Auditoria Interna e gastos executados em desconformidade conforme os 
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lançamentos do sistema Websaass. 

Ademais, nota-se que a partir dos dados apresentados pelo Instituto, que as diferenças (R$ 

40.398,29 para o CG R21/2016 e de R$ 630.982,88 para o CG R23/2016) são menores do que as 

apresentadas pela Coordenadoria de Auditoria Interna, sendo relativas ao turnover de profissional 

(índice de rotatividade de pessoal) e também às contratações em andamento no mês analisado. 

Neste sentido, é importante esclarecer que são realizadas contratações por RPA, quando verificada 

a necessidade de substituições de plantões, não contabilizadas nos gastos com remuneração de 

pessoal (ora em discussão). 

Explica-se. 

Os custos com RPA médico são lançados, por orientação da SMS-SP, na rubrica de Despesas de 

Serviços de Benefícios para RH, pertencente ao grupo de serviços de terceiros. Logo, o gasto dessa 

rubrica não é contabilizado no orçamento destinado a remuneração de pessoal. 

Dessa forma, o valor das diferenças, entre o orçamento previsto e os gastos realizados, são menores 

quando contabilizado (reduzido) os gastos de RPA do mês de março de 2017 para cada contrato, e, 

ao contrário do alegado pela Coordenadoria de Auditoria Interna não estão ligados a redução de 

contratação de profissionais em detrimento de serviços acessórios. 

Por fim, o IABAS informa que as contratações não realizadas implicam em desconto nos repasses 

de recursos, conforme previsão contratual, realizados nos moldes do Manual de Acompanhamento, 

Supervisão e Avaliação dos contratos de gestão.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Organização Social IABAS alega, inicialmente, que a equipe de auditoria utiliza valores 

supostamente desatualizados, sem a previsão dos aditamentos realizados e com divergências de 

despesas em relação aos dados do sistema WebSAASS. Ainda, expõe que o fato de a prestação de 

serviços já ocorrer há 2 anos refutaria qualquer questionamento em sentido contrário à correta 

execução do contrato 

 

Alega-se, também, que parte dos custos observados acima dos projetados se relacionam a 

ocorrências técnicas nas unidades, em decorrência de demandas emergenciais que extrapolam as 

previsões de consumo. 

 

Ainda, o IABAS aponta o excessivo rigor da equipe de auditoria, que deveria considerar 

principalmente o fato de a proposta ser aquela com menor valor, para avaliar sua exequibilidade. 

Por fim, indica que a análise financeira realizada não avalia o cumprimento das metas, o que iria de 

encontro aos entendimentos da jurisprudência do TCU. 

 

Primeiramente, cabe destacar que os valores utilizados pela Equipe de Auditoria como “Total gasto 

com remuneração”, que, em resposta acima, são contestados pelo IABAS por não serem aqueles de 

fato executados, foram fornecidos pelo próprio Instituto. Ainda, os valores correspondem 

exatamente aos previstos nos Planos Orçamentários atualizados por meio dos aditamentos, o que 

diverge da alegação do IABAS no sentido de desatualização dos orçamentos. Dessa forma, conclui-

se que, ou a Organização Social enviou informações imprecisas quando solicitadas pela auditoria, 
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ou os dados lançados no sistema WebSAASS, cuja responsabilidade é do próprio Instituto, estão 

incorretos ou incompletos. 

 

Ainda, o fato de a prestação de serviço já estar em andamento há 2 anos não representaria a 

adequabilidade ou a regularidade dos serviços oferecidos, visto que, além da fiscalização dos 

referidos Contratos de Gestão não ser realizada a contento, não se pode descartar a possibilidade de 

que o próprio Chamamento Público tenha apresentado vícios não notados à época, que se 

prolongaram no decorrer dos anos devido à falta de controle, razão pela qual se mostra fundamental 

a realização de auditorias como esta. 

 

Quanto à justificativa de extrapolação de custos devido a ocorrências emergenciais, a alegação do 

Instituto não merece prosperar, visto que o atendimento emergencial está previsto dentro das 

atividades do Contrato Gestão, além de que a existência de demandas urgentes é recorrente no 

contexto do sistema de saúde de São Paulo. 

 

Em relação ao rigor apresentado no decorrer da análise dos fatos, é de suma importância avaliar os 

aspectos financeiros do Contrato de Gestão, o que não diminui a importância da análise de 

cumprimento das metas contratualizadas. O simples atingimento das metas não corresponde à 

adequabilidade do orçamento proposto, que pode estar superestimado ou subestimado.  

 

Desse modo, é essencial a realização de análise pormenorizada dos custos para oferecimento dos 

serviços prestados pelas Organizações Sociais, a fim de que sejam avaliados aspectos como a 

eficiência, a eficácia, a efetividade e a economicidade das atividades realizadas no âmbito do 

Contrato de Gestão. Não se deve olvidar que tais contratos utilizam recursos públicos para custeio, 

o que determina a necessidade de ampla fiscalização dos serviços prestados em relação ao 

desempenho das atividades realizadas, principalmente quanto aos aspectos financeiros. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à SMS que os Planos Orçamentários sejam readequados, a fim de refletirem os 

gastos efetivamente realizados pela Organização Social. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se à SMS que sejam realizadas conferências periódicas das prestações de contas 

realizadas pelas Organizações Sociais, de modo que sejam verificadas as correspondências dos 

valores desembolsados com os Planos Orçamentários dos Contratos de Gestão. 

 

 

CONSTATAÇÃO 007 - Morosidade na utilização de ponto eletrônico com consequente 

desperdício. 

 

Em visitas realizadas pela Equipe de Auditora, em março de 2017, às Unidades de Saúde - UBS 

Santa Cecília e UBS Sé, gerenciadas pelo IABAS, constatou-se a existência de aparelhos de 

controle de ponto eletrônico já posicionados. 

 

No entanto, segundo informações obtidas junto a funcionários administrativos de suas respectivas 

unidades, além de representante da própria Organização Social – OS, em entrevista realizada na 

sede do IABAS, os artefatos ainda não estavam em operação em nenhuma Unidade por problemas 

de software, sendo que o controle de presença era feito por meio de preenchimento manual. 
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Segundo o mesmo representante, não havia obrigação legal nem contratual para o uso do controle 

eletrônico de frequência. 

 

A respeito do tema, assim dispõem os Contratos de Gestão nºs R021/2016 E R023/2016: 

 

“4.2.8 A CONTRATADA deverá manter controle do ponto biométrico, cartão eletrônico 

ou folha de frequência de todos os profissionais em serviço na Unidade, mantendo sob sua 

guarda para eventual solicitação por parte da CONTRATANTE; 

 

4.2.8.1 A CONTRATANTE poderá fornecer mecanismo de controle de ponto eletrônico 

que deverá ser utilizado obrigatoriamente pela CONTRATADA, ainda que esta utilize 

mecanismos próprios.” 

 

Apesar de haver a possibilidade de utilizar outros métodos de averiguação de frequência, a partir do 

momento em que os aparelhos são fornecidos, entende-se que, segundo o contrato, passam a ser de 

uso obrigatório. 

 

Além disso, por óbvio, os aparelhos de ponto eletrônico foram obtidos, ainda que por iniciativa da 

contratada, por meio de recursos da própria Prefeitura de São de Paulo, e, estando fora de 

funcionamento por relevante período de tempo, caracterizam situação de desperdício quanto aos R$ 

249.998,00 dispendidos na sua aquisição. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“O Corpo Técnico da Coordenadoria de Auditoria Interna relata que em visitas realizadas, em 

março de 2017, às unidades UBS Santa Cecília e UBS Sé, gerenciadas pelo IABAS, constatou-se a 

existência de aparelhos de controle de ponto eletrônico já posicionados. Entretanto, segundo 

informações obtidas junto aos colaboradores do IABAS, os artefatos não estariam em pleno 

funcionamento por problemas de software. 

Em seguida, a Coordenadoria de Auditoria Interna relata que o próprio IABAS havia mencionado 

verbalmente, à época da inspeção, que a OS não tinha obrigação legal nem contratual para utilizar 

o controle eletrônico de frequência. 

Deve ser destacado, desde já, que não constitui obrigação expressa do IABAS (seja no contrato de 

gestão ou de qualquer determinação formal expedida pela Secretaria) a adoção, nas unidades por 

ele geridas, do ponto eletrônico, havendo apenas a imposição de que exista controle de frequência 

obrigatório de todos os seus profissionais. 

Nesta linha, é importante salientar que as obrigações assumidas pelo IABAS para a execução da 

gestão são aquelas explicitamente contidas no Contrato, no Edital de Seleção e seus Anexos ou 

mesmo proveniente de ato formal advindo de órgão público competente, impondo à gestora de 

unidades e serviços de saúde a adoção de tal equipamento ou prática. 

Inexistindo obrigação formal, não se pode criar, por interpretação ou suposição, obrigação à 

Organização Social no âmbito da execução de um contrato de gestão. Nessa relação jurídico-

convenial, por se tratar de contrato submetido ao regime jurídico de direito público (o contrato de 

gestão), o que não está explícito como obrigação, não pode ser considerado como imposição de 

conduta à OS. 

Todavia, ainda que inexistisse obrigação explícita, o IABAS, se valendo de sua autonomia de 

gestão e com o objetivo de imprimir maior eficiência à gestão das unidades de saúde e/ou serviços, 

optou por instalar os mencionados equipamentos em todas as unidades pois não existiam 
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mecanismos de controle de ponto eletrônico da SMS-SP. 

Com isso, pretendia otimizar e modernizar todo o processo de registro de ponto de seus 

colaboradores, bem como tornar mais efetiva a fiscalização da frequência pelos setores 

responsáveis, tudo com o objetivo de garantir um serviço mais eficiente aos usuários. 

No entanto, o pleno funcionamento dos aparelhos dependia da transição de sistemas de gestão de 

pessoal. O software, de gestão de folha de pagamento anteriormente utilizado, não comportava as 

necessidades técnicas dos equipamentos de ponto eletrônico instalados nas unidades. 

Ou seja, a utilização do registro eletrônico de ponto não dependia única e exclusivamente da 

instalação dos equipamentos nas unidades, mas, também, de comunicação destes com o sistema de 

gestão de folha de pessoal. 

Estes entraves técnicos acabaram por atrasar o início do colhimento eletrônico de dados de 

frequência dos colaboradores, mas não conferiram, ao contrário do alegado pela Coordenadoria de 

Auditoria Interna, em desperdício de recurso público. 

A partir de maio de 2017, o IABAS iniciou o processo de implantação final, envolvendo coleta de 

digitais dos colaboradores, inserção das escalas de trabalho, testes para apuração e apontamento 

de renumerações e treinamento dos gestores para utilização das ferramentas. 

Superadas estas etapas, o registro de ponto eletrônico está sendo utilizado em 100% nas 

unidades.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 
Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A organização social IABAS alega novamente que não constitui obrigação expressa do Instituto a 

adoção de ponto eletrônico para controle de frequência. Ainda afirma que não se pode criar 

obrigação no âmbito da execução de um contrato de gestão por interpretação ou suposição. 

 

A equipe de auditoria mantém o entendimento de que o Contrato de Gestão é claro ao determinar a 

obrigatoriedade de uso de controle de ponto eletrônico, após sua aquisição, conforme Item 4.2.8.1 já 

transcrito acima. 

 

O Instituto ainda argumenta que o atraso para o funcionamento dos aparelhos ocorreu devido a 

problemas na transição de sistemas de gestão de pessoal e que tal adiamento não resultou em 

desperdício de recursos públicos. 

 

Todavia, cumpre apontar que houve um processo para seleção da empresa Dimep Comércio e 

Assistência Técnica Ltda (CNPJ: 09.095.664/0001-56), que venceu a concorrência simplificada 

cujo objeto consistiu na “contratação de empresa fornecedora de solução integrada de controle 

eletrônico de frequência, com o fornecimento de equipamentos, software com licença de uso, 

instalação, configuração, manutenção preventiva e conetiva dos equipamentos treinamento e 

insumo, e demais especificações e condições indicadas no Projeto Básico”. 

 

Por meio de exame da documentação encaminhada pelo IABAS, na comparação de propostas 

notou-se a participação de três empresas: Dimep, Infokings e Creactiv, que apresentam as propostas 

de R$ 249.998,00, R$ 302.649,00 e R$ 76.183,22, respectivamente. Segue, abaixo, o documento 

com os detalhes das propostas: 
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Imagem 01: Documento referente à comparação das propostas enviadas para a contratação do serviço de 

ponto eletrônico. 

 

Percebe-se, observando o documento acima exposto, que a proposta da empresa Creactiv foi 

desqualificada, apesar de seu valor financeiro significativamente mais atrativo, sendo mais de três 

vezes menor em relação ao observado no contrato realizado com a vencedora (Dimep). Como 

justificativa para a desqualificação, o IABAS apresentou o seguinte texto: “O fabricante do 

software é diferente do fabricante de hardware. Não pode ser utilizado como base de comparação 

com outros fornecedores”.  

 
Notável, portanto, o fato de que a contratação, realizada por um preço razoavelmente maior do que 

a oferta mais baixa, sob a justificativa de compatibilidade entre hardware e software, apresente 

problemas justamente na parte de sistemas. Ademais, considerando que a manifestação do IABAS, 

na qual se alega que o atraso ocorreu em razão de problemas técnicos relacionados ao software e à 

comunicação com os equipamentos físicos, fato diretamente relacionado à desqualificação da 

proposta da empresa Creactiv, a Dimep, vencedora da concorrência, deveria apresentar inequívoca 

qualidade técnica. 

 

Desse modo, não se mostra razoável que a proposta vencedora apresente problemas justamente 

relacionados ao motivo de desqualificação de proposta evidentemente mais vantajosa. 

 

Ainda, esta equipe de auditoria entende que adquirir equipamentos que permanecem fora de uso 

durante relevante período de tempo, com recursos públicos, caracteriza, por óbvio, situação de 

desperdício. Entende-se ainda que problemas por conta de incompatibilidade de software poderiam 

ser antecipados à época do planejamento de aquisição do equipamento. 

 

De qualquer forma, o IABAS afirma que, atualmente, o registro de ponto eletrônico está sendo 

utilizado em 100% das unidades, o que será posteriormente conferido por esta Controladoria em 

trabalho de monitoramento. 
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RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde que verifique o emprego dos repasses destinados à 

aquisição e manutenção dos pontos eletrônicos nos Contratos de Gestão R21 e R23, apurando 

eventual prejuízo financeiro gerado pelo atraso na implantação desses e tomando as medidas 

cabíveis.  

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se à Secretaria Municipal de Saúde que verifique a regularidade da concorrência 

simplificada realizada com o objetivo de seleção de empresa fornecedora de solução integrada de 

controle eletrônico de frequência, apurando eventual direcionamento da contratação à empresa 

Dimep Comércio e Assistência Técnica Ltda (CNPJ nº 09.095.664/0001-56) e possível prejuízo 

financeiro gerado pela predileção de proposta menos vantajosa, em especial considerando-se que a 

proposta vencedora incorreu em falhas de software, as quais podem ter ensejado, inclusive, a 

desclassificação da proposta mais vantajosa do certame. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 

 

Adicionalmente, recomenda-se que a SMS proceda tempestivamente à inspeção junto às unidades 

abrangidas nos Contratos de Gestão R21 e R23, no sentido de confirmar se todos os aparelhos de 

ponto eletrônico já estão em funcionamento, conforme alega a Organização Social. Caso 

identifiquem-se pontos eletrônicos instalados sem uso, recomenda-se que sejam glosados os valores 

referentes às despesas orçadas, porém não executadas, mediante processo administrativo em que 

sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa à OSS. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 008 - Atraso nos pagamentos de repasses e salários. 

 

Tanto o Contrato de Gestão nºs R021/2016 como o R023/2016, afirmavam, no item 7.3.1., que o 

pagamento dos repasses para despesas de custeio (recursos transferidos da Prefeitura para a 

Organização Social para a execução dos serviços) deveria ser realizado em doze parcelas mensais e 

sucessivas, conforme Plano Orçamentário de Custeio e Cronograma de Desembolso, a serem pagas 

até o 5° dia útil do mês consignado.  

 

A partir de dezembro de 2016, ambos os Contratos foram modificados, por meio de termos aditivos 

(T.A nº 01 para o CG nº R021/2016 e T.A nº 02 para o CG nº R023/2016) que passaram a estipular 

que os pagamentos fossem feitos até o 3° (terceiro) dia útil do mês subsequente à realização das 

ações e serviços contratados. 

 

Consulta ao sistema SOF permitiu verificar as datas nas quais os recursos foram transferidos, bem 

como se houve eventuais atrasos, conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 08 – Verificação sobre Atrasos na Realização dos Repasses 

CG R021/2016 (Norte) 

Mês de Execução abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 

Data Limite para Pagamento 07/04/2016 06/05/2016 07/06/2016 07/07/2016 05/08/2016 08/09/2016 07/10/2016 08/11/2016 04/01/2017 03/02/2017 03/03/2017 

Data Efetiva do Pagamento* 05/04/2016 04/05/2016 03/06/2016 02/08/2016 02/09/2016 05/10/2016 04/11/2016 29/11/2016 31/01/2017 06/02/2017 08/03/2017 

Atraso (dias corridos) Sem Atraso Sem Atraso Sem Atraso 26 28 27 28 21 27 3 5 



40/69 

 

 

CG R023/2016 (Centro) 

Mês de Execução jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16 jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 

Data Limite para Pagamento 07/06/2016 07/07/2016 05/08/2016 08/09/2016 07/10/2016 08/11/2016 04/01/2017 03/02/2017 03/03/2017 05/04/2017 04/05/2017 

Data Efetiva do Pagamento* 03/06/2016 02/08/2016 02/09/2016 14/10/2016 04/11/2016 29/11/2016 31/01/2017 07/02/2017 08/03/2017 05/04/2017 05/05/2017 

Atraso (dias corridos) Sem Atraso 26 28 36 28 21 27 4 5 Sem Atraso 1 

*Quando um pagamento foi realizado de forma fracionada, considerou-se como data de pagamento o dia da última 

fração, para fim de apuração de eventual atraso. 

 

Como se pode perceber, a ocorrência de atrasos de pagamentos é frequente, tendo sido mais intensa 

durante os meses de julho a dezembro de 2016. 

 

Tais atrasos podem dificultar a gestão de caixa da Organização Social, que por sua vez, também 

acaba por atrasar pagamentos de funcionários e fornecedores e, finalmente, acarretando em 

prejuízos aos serviços à população. 

 

Em entrevista a funcionários da sede da Organização Social e de Unidades de Saúde gerenciadas 

pelo IABAS, foi confirmada a existência de atrasos nos salários dos funcionários. A justificativa 

preliminar da OSS foi o atraso nos repasses realizados pela Prefeitura. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“Em relação à verificação da Coordenadoria de Auditoria Interna, o IABAS esclarece que os 

atrasos de pagamentos de salários ocorreram por entraves burocráticos de transição de gestão e 

também em razão de atraso de repasse de recursos públicos. 

Em relação ao primeiro, o IABAS informa, quando detectados os problemas, como falhas do sistema 

informatizado e fornecimento de informações pessoais e bancárias dos colaboradores ao IABAS, 

estes foram devidamente sanados. 

No tocante ao atraso ocasionado pela inobservância do cronograma contratual de repasse de 

recursos, o IABAS elucida não possui meios de evita-lo pois dependem exclusividade no calendário 

de pagamento desta Secretaria. 

Entretanto, informa que mensalmente o Instituto envia à SMS- SP comunicados acerca dos riscos 

que os atrasos de pagamento de salários dos colaboradores podem ocasionar, sem, contudo, obter 

nenhuma resposta ou promessa de regularidade.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em consonância aos fatos constatados, a manifestação da Organização Social IABAS confirma que 

houve atraso nos repasses financeiros sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Ainda, expõe-se que houve, efetivamente, atrasos de pagamentos de salários aos funcionários das 

unidades de saúde geridas pelo IABAS, causados em decorrência de entraves burocráticos de 
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transição de gestão e também em razão da inobservância do cronograma contratual de repasse e do 

consequente atraso nas transferências financeiras. 

 

Cabe a ressalva de que o planejamento adequado permite que, mesmo em situações de crise 

financeira como o atual contexto crítico vivenciado na Administração Municipal, seja possível 

preservar inalterada a manutenção de custeio dos serviços públicos essenciais, tais como as 

atividades de relacionadas à saúde. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SMS aprimore o planejamento a fim de mapear as despesas da Secretaria que 

apresentem maior criticidade e, caso os custos relacionados aos Contratos de Gestão sejam 

consideradas com nível de criticidade relevante, que sejam priorizados os repasses financeiros às 

Organizações Sociais responsáveis pela gestão dos contratos. 

 

 

CONSTATAÇÃO 009 - Transferências Financeiras para outra Conta de titularidade da 

Organização Social, impedindo o Controle e Acompanhamento sobre as Despesas em valores 

que montam aproximadamente R$ 8.000.000,00. 

 

Os Contratos de Gestão R021/2016 e R023/2016 estipulam que: 

 

“7.1.2 A CONTRATADA deverá possuir conta corrente única, específica e exclusiva para 

este Contrato de Gestão, constando como titular a CONTRATADA, junto ao Banco do 

Brasil, para as movimentações bancárias referentes aos repasses de recursos do 

TESOURO MUNICIPAL (fonte 00).”  

 

“7.1.5 É vedada a utilização de contas de outros Contratos de Gestão para movimentação 

deste, e vice-versa.” 

 

“7.1.6 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente em sua prestação de contas 

extratos bancários de movimentação de conta corrente e de investimentos, demonstrando a 

origem e aplicação de recursos.” 

 

“7.1.8 A CONTRATADA deverá disponibilizar permanentemente à CONTRATANTE, 

responsável pelo acompanhamento e avaliação do CONTRATO DE GESTÃO, todas as 

informações referentes aos recursos pagos, demonstrativos gerenciais e extratos 

bancários.” (Grifo nosso) 

 

A obrigatoriedade da existência de uma conta exclusiva para cada contrato de gestão permite a 

avaliação de todas as despesas e seus respectivos valores, dado que ficam registradas as entradas e 

saídas de recursos. Para que isso aconteça, é necessário que Organização Social realize todo e 

qualquer pagamento, tanto a fornecedores, como a pessoal, diretamente por meio destas contas. 

 

No entanto, ao se avaliar amostra de extratos bancários referentes às contas próprias dos Contratos 

de Gestão R021/2016 e R023/2016, foi verificada a existência de transferências, em montantes 

relevantes, para outra conta pertencente à Organização Social.  

 

Aparentemente, trata-se de uma conta no Banco Bradesco (Código 237), na agência 3369, 

localizada no município do Rio de Janeiro, cidade sede do IABAS, onde a O.S. possui outro 
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Contrato de Gestão, alheio ao município de São Paulo. Abaixo, seguem exemplos de 2 transações 

evidenciadas no mês de janeiro/2017: 

 

 

Imagem 02: Extrato referente ao CG R021/2016: Transferência para outra conta da Organização 

 

 

 
Imagem 03: Extrato referente ao CG R023: Transferência para outra conta da Organização 

 

Cumpre ressaltar que as transferências acima são apenas exemplos, podendo haver outras 

transações, em diferentes valores, para a mesma conta, distribuídas pelo período examinado. Relata-

se que somados, as duas transferências encontradas somam o montante de R$ 7.994.097,54. 
 

Conforme é possível observar nos extratos acima, em ambos os contratos de gestão, existem 

transferências em valores relevantes, sendo de R$ 3.664.289,31 no CG nº R021/2016 e de R$ 

4.329.808,23 no CG nº R023/2016, para uma conta, no Banco Bradesco, em agência no Rio de 

Janeiro. 

 

Mesmo que tais recursos sejam futuramente usados para despesas referentes à execução dos 

contratos de gestão sob exame, resta dificultado o controle sobre as transações efetuadas, 

impossibilitando-se a conferência do destino dos recursos repassados. 

 

Além disso, resta pendente de comprovação se tais transações referem-se a contraprestações por 

valores que foram anteriormente repassados pela sede ou se foram posteriormente devolvidos, de 

modo a não caracterizar prejuízo à execução dos Contratos de Gestão e à população usuária ou aos 

cofres públicos. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 
“O Corpo Técnico relata a existência de transferências, entre contas correntes, de montantes 

relevantes de recursos recebidos pelo IABAS, que após análise de extratos bancários, entende se 

tratarem de conta do Banco Bradesco (Código 237), agência 3369, localizada no município do Rio de 

Janeiro. 

Aponta a obrigatoriedade contida no contrato de gestão de existência de uma conta exclusiva para 

cada contrato. Cita ainda que “(...) é necessário que a Organização Social realize todo e qualquer 

pagamento, tanto a fornecedores como a pessoal, diretamente através destas contas”. 

Em relação ao apontando, o IABAS esclarece que possui conta única, especifica e exclusiva para 

cada Contrato de Gestão atendendo as disposições contratuais e legais. 

Ademais, quanto a conta identificada pelo Corpo Técnico da Coordenadoria de Auditoria Interna, 

informamos que se trata de conta destinada para realização dos pagamentos de renumerações dos 

colaboradores do Instituto, através de contas salários. 

O IABAS não possui assim gastos com pagamentos de taxas bancárias como DOC, TED etc, que 

teria que arcar acaso fizesse o pagamento de cada colaborador através de conta especifica de cada 

contrato de gestão. 
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Quanto alegação do Corpo Técnico de que “mesmo que tais recursos sejam futuramente usados 

para despesas referentes à execução dos contratos de gestão sob exame, torna-se extremamente 

difícil o controle sobre as transações efetuadas, não sendo mais possível conferir o destino dos 

recursos repassados”, o Instituto, colhe do ensejo para enviar os arquivos de transferências, 

contendo as remessas de folha de pagamento demonstrando não haver nenhuma irregularidade na 

aplicação dos recursos. 

Não bastasse conforme se constata nos extratos anexos, as transferências realizadas a conta do 

Banco do Brasil são utilizadas exclusivamente para pagamentos de pessoal. 

Por fim, é apontando também, que a conta do Bradesco é localizada no município do Rio de 

Janeiro, onde o IABAS possui outro contrato de gestão, alheio ao município de São Paulo. 

Em que pese, a inexistência de apontamento de irregularidade neste sentido pela Coordenadoria de 

Auditoria Interna, o IABAS esclarece que os contratos de gestão, firmados com a Municipalidade 

de São Paulo, não fazem qualquer menção, implícita e muito menos explícita, acerca da 

obrigatoriedade de abertura de contas correntes no município de SP, mas, tão somente, impõe-se, 

como obrigação contratual, a existência de contas especificas e exclusivas, como assim é praticado 

pelo Instituto. 

Registra-se que a gestão dos recursos financeiros do Instituto vem sendo praticado com probidade e 

transparência e caso se entenda pela obrigatoriedade de movimentar os recursos financeiros 

provenientes do erário municipal em agências bancarias localizadas na cidade de São Paulo, por 

constituir-se interpretação sem cláusula expressa em Contrato, impõe-se a necessidade de 

determinação nesse sentido, sem que daí possa se extrair qualquer irregularidade pretérita. 

Isto porque, como é evidente, não se pode concluir por irregularidade a respeito de uma opção de 

gestão do Instituto acerca de questão que não está disciplinada em qualquer cláusula contratual ou 

mesmo do ato de convocação, bem como ausente qualquer elemento que demonstre ou importe em 

prejuízo à execução do contrato de gestão. 

Sendo o que me cabia, e colocando-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer outras 

informações reputadas necessárias, apresento protestos de elevada estima e distinta consideração.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Organização Social IABAS alega que os valores transferidos à conta do Banco Bradesco do Rio 

de Janeiro correspondem unicamente ao pagamento de funcionários. Expõe-se que no Contrato de 

Gestão não existe a obrigatoriedade de criação de conta corrente no município de São Paulo, mas, 

tão somente, a imposição, como obrigação contratual, da existência de contas específicas e 

exclusivas para cada contrato.  

 

Declara ainda que a utilização da conta do Rio de Janeiro se deve à isenção de taxas bancárias. 

Ademais, são apresentados dois extratos resumidos que mostram, de maneira genérica, o 

recebimento e posterior encaminhamento total dos valores recebidos da conta de São Paulo pela 

conta do Rio de Janeiro. 

 

Alegam, ainda, que a gestão dos recursos financeiros do Instituto vem sendo praticada com 

probidade e transparência e que o assunto trata de opção de gestão financeira do Instituto que não 

está disciplinada em qualquer cláusula contratual. 
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De início, é importante salientar que o relatório da CGM não faz menção à obrigatoriedade de que 

as contas para gestão dos recursos financeiros repassados sejam exclusivamente de agências 

bancárias do município de São Paulo. O apontamento se pauta na questão de que as contas 

especificamente criadas para gestão dos recursos não são utilizadas para tal atividade. 

 

Verificou-se que outra conta bancária, não relacionada especificamente à criada em virtude da 

formalização do Contrato de Gestão, tem sido utilizada para gestão de repasses financeiros, 

supostamente relacionada ao pagamento de folha de funcionários, consoante alega o IABAS.  

 

Deve-se ressaltar que a inclusão da cláusula referente à obrigatoriedade de criação de conta corrente 

única, específica e exclusiva para cada Contrato de Gestão se fundamentou na possibilidade de 

maior controle das movimentações financeiras nessa conta bancária. Ademais, preocupou-se com a 

separação de custos dos Contratos, razão pela qual observa-se estar prevista, também, cláusula que 

veda utilização de contas de outros Contratos de Gestão para as movimentações dos repasses 

recebidos. 

 

No caso, entende-se que deve haver maior controle sobre tais recursos, visto existir a possibilidade 

de aglutinação de repasses e de envolvimento,  em uma mesma conta bancária, de valores advindos 

de diferentes Contratos de Gestão de São Paulo sob gestão do IABAS. Ainda, situação mais 

alarmante seria caso o Instituto utilizasse a mesma conta para movimentações financeiras de 

Contratos de Gestão que envolvessem, também, o município do Rio de Janeiro. 

 

Além disso, não parece se sustentar a alegação de que utilização da conta do Rio de Janeiro se deve 

à isenção de taxas bancárias, já que, em situações que envolvem significativas movimentações 

financeiras, as taxas são diminuídas ou até mesmo extintas, qualquer que seja o município, em 

virtude do benefício ao Banco relacionado ao direcionamento de recursos para a conta situada em 

seu domínio. 

 

Desse modo, resta caracterizada a criação de barreira para o controle sobre as transações efetuadas, 

dificultando a conferência do destino dos recursos repassados em montante de quase R$ 

8.000.000,00 no período examinado. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SMS apure a regularidade na aplicação dos recursos inerentes aos Contratos de 

Gestão R021/2016 e R23/2016 que foram indevidamente transferidos para conta corrente diversa 

das especificamente criadas, procedendo, se for o caso e mediante processo administrativo em que 

sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa à OSS, à glosa dos valores. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se que a SMS monitore e exija que as OSS realizem as movimentações financeiras 

relacionadas às despesas dos Contratos de Gestão firmados junto à PMSP, inclusive as relativas ao 

pagamento de funcionários, exclusivamente nas contas correntes criadas especificamente para tais 

atividades, deste modo garantir-se-á conformidade às cláusulas contratuais, a devida transparência 

na utilização dos recursos públicos e a possibilidade de acompanhamento eficaz por parte dos 

órgãos de controle e da própria Secretaria. 
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CONSTATAÇÃO 010 - Impropriedades na contratação, pela Organização Social, de serviços 

terceirizados de Assessoria Contábil, Consultoria e Educação Continuada. 

 

12.1.  Assessoria Contábil 

 

Dentre a amostra selecionada para análise, foi examinado o contrato de assessoria contábil do 

IABAS. Evidenciou-se a contratação da empresa Alcântara Contadores Associados LTDA, 

separada em dois contratos, um deles referente à Região Norte (CG nº R021/2016) e o outro 

referente à Região do Centro (CG nº 023/2016). 

 

Cabe ressaltar que, dentre os arquivos enviados, encontra-se declaração quanto à inexigibilidade de 

certame para contratação direta dos serviços de assessoria contábil, cuja justificativa foi baseada na 

notória especialização da contratada. Desse modo, evidencia-se que a empresa foi contratada 

diretamente, sem o devido processo com a fase de pesquisa de preço. 

 

Os contratos preveem a remuneração mensal à contratada de R$ 54.035,00 para a Região Norte e 

R$ 51.910,00 para a Região do Centro, com prazo de 12 meses a partir da data de contratação 

(01/03/2016). 

 

No entanto, esses valores divergem dos especificados no Plano de Trabalho e do obtido na 

prestação de contas via relatório do WebSAASS.  Expõe-se, abaixo, a relação dos valores previstos 

no Plano de Trabalho, executados conforme o relatório do WebSAASS e constantes no contrato: 

 
Tabela 09 - Comparação entre Valores Programados e Executados com Assessoria Contábil 

Assessoria Contábil (gasto mensal) 

Contrato de Gestão Previsto Executado (WebSAASS) Contrato 

CG R021/2016 R$ 7.035,00 R$ 25.379,75 R$ 51.910,00 

CG R023/2016 R$ 6.910,00 R$ 24.375,43 R$ 54.035,00 

TOTAL R$ 13.945,00 R$ 49.755,18 R$ 105.945,00 

 

Consoante tabela acima, verifica-se que houve possível inadequação do planejamento, considerando 

que os valores executados, obtidos via relatório do WebSAASS, representam mais de três vezes o 

valor previamente orçado para a contratação de Assessória Contábil e, de maneira mais 

significativa, os valores constantes no contrato formalizado representam cerca de sete vezes o valor 

previsto no Plano de Trabalho e divergem, também, do executado de acordo com a prestação de 

contas via WebSAASS. 

 

Ao se efetuar exame comparativo com os gastos com assessoria contábil, presentes em contratos de 

gestão, firmados com outras Organizações Sociais da Saúde – OSS, constata-se que os valores 

efetivamente desembolsados pelo IABAS para contratação do mesmo tipo de serviço superam em 

até dez vezes o valor de outras entidades.  

 

Tem-se, por exemplo, que a OSS Centro de Estudos Dr. João Amorim - CEJAM, gasta 

mensalmente R$ 5.306,00 para o mesmo serviço. Trata-se de contratação comparável a do IABAS, 

pois o escopo a ser verificado pela assessoria contábil é similar, visto que o objeto contratual é o 

mesmo e os repasses apresentam grandezas similares, sendo R$ 288 milhões/ano para a CEJAM e 

R$ 220 milhões/ano para a IABAS. 

 



46/69 

 

Ainda, deve-se ressaltar o atual contexto crítico vivenciado na Administração Municipal, no qual 

notam-se significativos esforços para contenção de gastos devido à crise financeira, não permitindo 

espaços para despesas inadequadas. 

 

 

 

 

12.2.  Assessoria e Consultoria 

 

Foram examinados os gastos referentes à Assessoria e Consultoria, que constam no Plano de 

Trabalho definido nos dois contratos de gestão formalizados com o IABAS. 

 

Destaca-se que não foi evidenciado um processo de seleção de fornecedor, com apresentações de 

propostas para escolha da melhor oferta ao Instituto. Desse modo, é provável que, similarmente à 

contratação de assessoria contábil, houve contratação direta da empresa, a Loudon Blomquist 

Auditores Independentes, sem anterior pesquisa de mercado que justificasse a estimativa da 

despesa. 

 

Conforme contrato enviado pelo IABAS, o objeto se refere à “prestação de serviços de auditoria 

especial complementar a contábil e financeira para o IABAS – Filial São Paulo”. 

 

Na cláusula 5ª do contrato, na qual há a descrição do serviço, é exposto que já existia uma auditoria 

que estava sendo realizada no âmbito do IABAS no Rio de Janeiro. Houve, então, a inclusão da 

Filial de São Paulo no escopo dos serviços de auditoria a serem realizados, com foco nos seguintes 

pontos: 

 

 Auditoria de processos de compras e pagamentos realizados no período de Março à 

Dezembro de 2016; 

 Revisão dos processos internos; 

 Revisão/Auditoria do resultado do levantamento/inventário dos Bens Vinculados aos 

Contratos; 

 Auditoria do projeto de implantação do sistema integrado de informações (ERP); 

 Auditoria dos registros dos logs das principais transações do sistema F71;e 

 Auditoria do Departamento de Pessoal, dos Pagamentos aos Prestadores de Serviços 

Autônomos (RPAs), Recolhimento de INSS Patronal e SEFIP. 

 

Na tabela a seguir, é realizada comparação entre os valores previstos no Plano de Trabalho, os 

executados segundo a prestação de contas no WebSAASS e os observados no contrato formal com 

a empresa contratada: 

  
    Tabela 10 - Comparação entre Valores Programados e Executados com Consultoria 

Assessoria e Consultoria (gasto mensal) 

Contrato de Gestão Previsto Executado (WebSAASS) Contrato 

CG R021/2016 R$ 186.300,00 R$ 81.576,80 R$ 81.202,00 

CG R023/2016 R$ 194.050,00 R$ 79.362,85 R$ 100.453,48 

TOTAL R$ 380.350,00 R$ 160.939,65 R$ 181.655,48 

 

Conforme se pode visualizar na tabela acima, houve possível superestimação do planejamento, 

considerando que os valores executados (WebSAASS e Contrato formalizado) foram 
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significativamente inferiores ao valor previamente orçado para a contratação de Assessória e 

Consultoria. 

 

Não obstante a possível incompatibilidade supracitada, tem-se, ainda, que os valores efetivamente 

desembolsados pelo IABAS para contratação do mesmo tipo de serviço superam em até vinte vezes 

o valor dispendido por outras entidades.  

 

Tem-se, por exemplo, que a OSS Centro de Estudos Dr. João Amorim - CEJAM, gasta 

mensalmente R$ 5.035,00 para o mesmo serviço. Similarmente ao apresentado na assessoria 

contábil, as contratações são comparáveis, pois o escopo a ser verificado pela consultoria é 

equivalente, visto que o objeto contratual é o mesmo e os repasses apresentam grandezas similares. 

 

12.3.  Educação Continuada 

 

A tabela a seguir relaciona as despesas com Educação Continuada estimadas no Plano de Trabalho, 

o total gasto conforme prestação de contas e a despesa mensal que consta no contrato enviado à 

equipe de auditoria: 

 
Tabela 11 - Comparação entre Valores Programados e Executados com Educação Continuada 

Educação Continuada (gasto mensal) 

Contrato de Gestão Previsto Executado (WebSAASS) Contrato 

CG R021/2016 R$ 12.925,00 R$ 5.457,62 

R$ 20.000,00 CG R023/2016 R$ 13.300,00 R$ 3.593,03 

TOTAL R$ 26.225,00 R$ 9.050,65 

 

O valor executado, segundo informações do WebSAASS, representa o montante de R$ 9.050,65 em 

Educação Continuada para os dois Contratos de Gestão. Este valor representa 35% dos R$ 

26.225,00 inicialmente previstos no Plano de Trabalho a serem expendidos em Educação 

Continuada do Instituto. 

 

Adicionalmente, em análise mais detalhada, foram verificados os destinatários do montante 

repassado na rubrica. A tabela a seguir demonstra as instituições contratadas pelo IABAS para 

Educação Continuada, bem como os respectivos valores gastos: 

 
Tabela 12 – Valores Gastos com Educação Continuada por Fornecedor 

Gastos com Educação Continuada nos CGs nºs 021/2015 e CG 023/2015 (WebSAASS) 

Contratado Valor Total 

Valor 

Médio 

Mensal 

ELAINE PATRICIA VIEIRA TRENTIN R$ 712,42 R$ 118,74 

FABIANA PAIVA DE CAMPOS - ME R$ 532,26 R$ 88,71 

GRUPO MESA PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA EPP R$ 28.155,00 R$ 4.692,50 

GUILHERME REIS TAVARES BARBIERI-ME R$ 1.800,00 R$ 300,00 

LC RODRIGUES EVENTOS LTDA R$ 5.508,00 R$ 918,00 

POLLYANA BORGES DE ARAUJO R$ 319,93 R$ 53,32 

PRATO QUENTE REFEIÇÕES LTDA ME R$ 420,00 R$ 70,00 

REGINALDO RODRIGO SACRAMENTO FERREIRA R$ 11.000,00 R$ 1.833,33 

SECID- SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO 

LTDA 
R$ 5.856,24 R$ 976,04 
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Da Tabela apresentada, o valor mais representativo, que corresponde 51% do total gasto com a 

rubrica, se refere ao Grupo Mesa Publicidade e Propaganda LTDA EPP. No entanto, segundo o 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, consta informação de que esta empresa não 

apresenta, dentre suas atividades econômicas, a atuação relacionada à educação continuada: 

 

 
Imagem 04: Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da empresa Grupo Mesa, contratada pelo IABAS 

para prestação de serviços de Educação Continuada. 

 

Percebe-se, por meio da observação do comprovante acima copiado, que a atividade econômica 

principal da atuação da empresa Grupo Mesa está relacionada a trabalhos em publicidade, de 

maneira que a área de educação não se encontra nem mesmo entre as atividades econômicas 

secundárias da empresa. 

 

Segundo informações contidas no contrato, a contratação ocorreu em caráter emergencial, com a 

justificativa da necessidade de “atender as demandas de educação permanente e gestão de 

informação nas unidades assumidas pelo IABAS”. Desse modo, entende-se que houve a contratação 

direta da empresa, sem anterior pesquisa de preço no mercado, a fim de verificar a adequação dos 

valores propostos. 

 

Sugere-se como adequado, nesse sentido, que a Organização Social realize pesquisas de preço para 

que seja comprovado que contratação está em conformidade com os valores praticados no mercado 

privado. 

 

Ainda, no contrato com a referida empresa, não existem especificações do tipo de trabalho que será 

conduzido para a prestação de serviços de Educação Continuada. Além do contrato, foi enviada a 

proposta de Grupo Mesa, que apresenta as seguintes frentes de trabalho: 1) Gerar conteúdo positivo 

e propositivo; 2) Falar com a imprensa; e 3) Transpor histórico para a comunicação institucional. 

 

Entende-se que tais atividades não representam o propósito da realização de Educação Continuada, 

a qual deveria consistir em atividade relacionada à capacitação profissional dos funcionários da 

entidade, a fim de que a prestação dos serviços oferecidos esteja sempre dentro das normas e com a 

boa qualidade requerida pelo munícipe.  

 



49/69 

 

Adicionalmente, foi identificado que outras empresas, que também constam na tabela (Prato Quente 

Refeições LTDA ME; Fabiana Paiva de Campos ME; Guilherme Reis Tavares Barbieri ME; e LC 

Rodrigues Eventos LTDA), apresentam atividades principais relacionadas a serviços de alimentação 

para eventos, que não têm qualquer relação à atividade de Educação Continuada. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Mediante o TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria Municipal 

de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de Atenção Básica e 

Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“Antes, contudo, de prestar esclarecimentos em relação ao constatado pelo Corpo Técnico da 

Coordenadoria de Auditoria Interna, no item em questão, imperioso tecer algumas considerações 

acerca do regime de contratação utilizado pela Organização Social. 

Primeiramente cabe esclarecer, que a comparação feita pela Coordenadoria, com relação aos 

custos da OSS CEJAM e IABAS não merecem prosperar na medida em que não basta uma análise 

de valor de contrato de gestão geridos. 

O IABAS não tem conhecimento de como é feita a organização administrativa da outra OSS, 

podendo prestar esclarecimentos exclusivamente como relação as suas contratações. 

Como já citado anteriormente, o contrato de gestão ostenta uma característica associativa com a 

finalidade de transferência de gestão do serviço público ao particular através da utilização do 

fomento, e a partir disso se estabelece resultados e metas a serem alcançados pela organização 

social. 

Ora, se a gestão é transferida para a Organização Social, é intuitivo que essa entidade tenha certa 

liberdade para verificar, diante das peculiaridades e vicissitudes de cada caso, as necessidades e as 

demandas dessa gestão de saúde, eventualmente optando ou decidindo por contratações que 

entenda necessárias e adequadas. 

Assim, a entidade se obriga a desenvolver todos os meios ao pleno exercício de gestão dos serviços 

objeto do contrato de gestão. 

O Estado, por sua vez, em razão do modelo do contrato de gestão confere plena capacidade 

gerencial à organização social, já que enquanto pessoa jurídica de direito privada, detém 

flexibilidade jurídica para suas compras e contratações no mercado. 

Para o Supremo Tribunal Federal essa seria a “vantajosidade” da parceira com as OS’s. A 

utilização pelo Estado da flexibilidade jurídica da entidade privada para consecução do interesse 

público, sendo incoerente a quebra desta lógica, pois não justificaria a descentralização da 

execução dos serviços sociais do Estado. 

“15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito 

constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações 

com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor 

privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem 

recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser 

minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração 

Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo 

que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, 

VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.” (ADI 1.923, 

Pleno, rel. Min. Ayres Brito, rel. p/acordão Min. Luiz Fux. j. 16.04.2015, DJe16.12.2015) 

Verifica-se assim que as Organizações Sociais possuem um expressivo ganho de agilidade e 

qualidade nas aquisições de bens e serviços, uma vez que o seu regulamento de compras e contratos 

não se sujeitam ao rigor disposto na Lei nº. 8.666/93. 

Todavia, a Coordenadoria de Auditoria Interna deixou de analisar as contratações sob o regime 

jurídico privado a que estão submetidos, bem como se limitando, ao que parece, a avaliar as 

despesas sobre critérios pré-estabelecidos no plano de trabalho e realizar comparativo com 
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contratos não divulgados de outras Organizações Sociais. 

Isto porque se limita a apontar que não houve, nas contratações questionadas, compatibilidade dos 

valores orçados no plano de trabalho e que estes estão além do despedido por outras Organizações 

Sociais, não sendo, neste último caso, apresentado o objeto contratado por estas entidades. 

Ainda assim, a gestão operacional dos serviços fomentados é de responsabilidade da Organização 

Social, ficando, pois, responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro das atividades 

previstas no contrato de gestão, devendo o Poder Público assegurar a plena gestão dos serviços bem 

como a autonomia da entidade em executar o objeto do contrato de gestão, com vistas ao 

atingimento dos resultados e metas ajustadas no referido instrumento. 

Essa autonomia possui diversos aspectos, estando entre eles a definição pela organização social da 

aplicação dos recursos orçamentários recebidos da Secretaria Municipal de Saúde – SMS/SP, ou 

seja, as despesas que a organização social pode fazer, para consecução das metas e finalidades do 

Contrato de Gestão nem sempre estarão previamente definidas no referido instrumento, e isto não 

quer dizer que não guardam relação com a consecução dos serviços de saúde. Até porque a 

fiscalização dos órgãos Ministeriais estaria adstrita ao cumprimento do plano de aplicação de 

recursos e não à análise se a organização social está ou não cumprindo suas metas contratuais. 

Quanto aos custos das contratações, lembre-se, primeiramente, que a Coordenadoria de Auditoria 

Interna se vale de valores praticados por outras Organizações Sociais para se realizar um 

comparativo de adequação dos preços com o praticado em mercado, sem ao menos ser apresentado 

o objeto dos contratos firmados por aquelas entidades. 

Por segundo, esquece-se que o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos públicos 

recebidos pela organização social é de responsabilidade desta, cabendo-lhe o julgamento da 

compatibilidade dos preços contratados com o praticado no mercado, observando o seu próprio 

regulamento de compras. 

Não bastasse, ao caso dos serviços questionados pela Coordenadoria de Auditoria Interna, 

observa-se que a natureza singular do objeto contratado também foi deixada de lado, não sendo 

levada em conta a especialidade das empresas contratadas. 

E, ainda, que estas exercem serviços para o Instituto há anos, existindo assim entre os dirigentes e 

os administradores das entidades e o corpo de profissionais responsáveis pela prestação destes 

serviços, um vínculo de confiança do que se infere a compatibilidade dos valores firmados. 

Neste cotejo, as contratações foram realizadas visto a existência da previsão de inexigibilidade do 

procedimento de escolha para a contratação de serviços técnicos especializados, previsto no artigo 

10º, inciso II, i e iii do Regulamento de Compras do IABAS. 

Frente a isto, iremos discorrer acerca da singularidade das contratações, uma a uma, visando 

afastar as supostas irregularidades apontadas. 

 

1.1. Assessoria Contábil 

O Corpo Técnico da Coordenadoria de Auditoria Interna analisando o contrato firmado entre o 

IABAS e a Alcantara Contadores Associados LTDA., concluiu que os valores contratados divergem 

do especificado no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão e estão além do que é pago por outras 

Organizações Sociais. 

A Coordenadoria de Auditoria Interna compara o referido contrato com os valores contratados por 

outra OS, alegando se tratarem do mesmo objeto pois compreende o manejo de recursos públicos 

em escalas semelhantes. Entretanto, o IABAS afirma que não teve acesso ao referido contrato para 

verificar o objeto ali contratado. 

Outrossim, como já dito, o comparativo de preços realizado pela Coordenadoria de Auditoria 

Interna não tem razão de subsistir. 

Primeiro porque, o IABAS realizou a contratação por inexigibilidade conforme previsão dos artigos 

7º e 10, II, iii, do Regulamento de Compras e Contratações sob os seguintes fundamentos: i) 

necessidade de centralização dos serviços de contabilidade do IABAS pois a Alcântara 
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Contadores Associados Ltda. já exercia o controle da contabilidade do Instituto em outras 

localidades; ii) singularidade dos serviços; e, iii) vinculo de confiança, pois a citada empresa 

exerce suas atividades há anos para o IABAS. 

Por segundo, que a simples leitura do termo contratual firmado entre o Instituto e a Alcantara, 

constata-se que os serviços contratados são em essência de assessoria e consultoria contábil e 

fiscal desempenhados nas dependências do Instituto a partir de informações prestadas pelo IABAS 

à contratada, bem como pela disponibilidade de todo seu corpo técnico, sendo inclusive assim a 

despesa classificada no demonstrativo de despesas de serviço do WEBSAASS. 

Ou seja, os serviços prestados pela empresa Alcântara Contadores Associados Ltda., são, em 

grande maioria, de consultoria, e, em minoria, de contabilidade-fiscal e compreende a alocação de 

profissionais para conferir todo suporte técnico necessário ao IABAS na gestão contábil dos 

contratos de gestão. 

Logo, não se pode inferir que o objeto contratado pelo IABAS se trata do mesmo objeto contratado 

pela Organização Social utilizada como base de análise pela Coordenadoria de Auditoria Interna. 

Em relação ao enquadramento de despesa do serviço em questão, o IABAS esclarece que este é 

realizado em duas rubricas existentes no Cronograma de Desembolso Mensal (Anexo V, do contrato 

de gestão) quais sejam: rubrica 04.01 – Assessoria Contábil e 04.02 – Assessoria e Consultoria. 

Isto porque a previsão de valores para a rubrica 04.01 (Assessoria Contábil) revelou-se equivocada 

para custear as despesas de assessoramento contábil da complexidade que os dois contratos de 

gestão são. 

Mais uma vez aqui, lembre-se que a Organização Social não é adstrita ao tratamento engessado 

de orçamento público como quer deixar a entender a Controladoria. Dessa forma, o Instituto 

pode realizar readequações dos valores previstos para melhor otimização e eficiência da gestão. 

Assim, a essência dos serviços são a consultoria e o assessoramento técnico do Instituto, guardando 

correlação não somente com as obrigações decorrentes do contrato de gestão como com a lei. 

Por fim, como dito anteriormente, as despesas realizadas pela organização inerentes ao objeto do 

contrato de gestão não precisam estar autorizadas previamente e expressamente no instrumento 

contratual, porque, afinal de contas, a organização social goza de ampla autonomia para definir o 

plano de aplicação de recursos orçamentários por ela recebidos. 

 

1.2. Assessoria e Consultoria 

 

A Coordenadoria de Auditoria Interna aponta, igualmente ao item 12.1 que a contratação dos 

serviços com a empresa Loudon Blomquist Auditoria Independentes foi realizada sem a anterior 

pesquisa de mercado, não se atendendo mais uma vez aos critérios de contratação que a 

Organização Social está submetida. 

O IABAS esclarece que a contratação de auditoria independente está atrelada às disposições da Lei 

n°14.132/200633 e obrigações decorrentes do próprio termo contratual realizado entre o Município 

de São de Paulo e este Instituto. 

Portanto, ante tal disposição legal, tem-se que é preciso o auxílio de auditoria externa para que a 

prestação de contas do Instituto seja efetivamente realizada nos ditames da lei e do contato de 

gestão. 

Em relação aos valores questionados pela Controladoria, inclusive empreendendo comparação de 

preços com o outro contrato desconhecido por este Instituto, mais uma vez não se leva em 

consideração a singularidade dos serviços e vínculo de confiança Instituto entre a contratada e o 

Iabas, pois esta foi contratada, inicialmente, para realizar os procedimentos de auditoria 

independente da sede do Instituto, no Rio de Janeiro. 

Por conta disso, e ainda pela possibilidade de inexigibilidade de procedimento de escolha, em 

razão da singularidade e especificidade dos serviços (auditoria independente em entidades sem fins 

lucrativos), conforme artigos 7º e 10, III, iii, do Regulamento de Compras, o IABAS realizou a 
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contratação da citada empresa para desempenho de auditoria na filial de São Paulo. 

Não se pode deixar de esquecer que as Auditorias Externas, assim como os serviços contábeis, 

devem compreender a unificação de processos em todos os locais que o Instituto mantenha como a 

Administração Pública um contrato de gestão. 

Ademais, em relação ao observado no Relatório de Auditoria quanto ao gasto em valor inferior ao 

previsto no Plano de Trabalho, este Instituto reforça mais uma vez que a Organização Social não é 

adstrita ao cumprimento exato de rubricas pré-determinadas no plano de trabalho e sim à gestão 

que confira eficiência na utilização dos recursos públicos, porque se assim não fosse não estaríamos 

falando de contrato de gestão e sim de um contrato administrativo típico. 

Lembre-se, por fim, que o sentido do contrato de gestão, firmado com entidade privada, é justamente 

a não subordinação aos ditames jurídicos públicos. Dessa forma, a atuação da organização social 

em face de terceiros é preponderantemente pautada pelo direito privado, inclusive sua própria 

autonomia gerencial e administrativa. 

 

1.3. Educação Continuada 

 

A perspectiva de avaliação realizada pela Coordenadoria de Auditoria Interna novamente esquece 

de considerar a autonomia de gestão de recursos públicos conferida à Organização Social. 

O Corpo Técnico da Coordenadoria de Auditoria Interna entendeu, pela média realizada em 6 

meses de gastos da rubrica de educação continuada, que as atividades ali compreendidas não 

estavam sendo executadas conforme previsto no plano orçamentário. 

Importante mencionar que contabilizar as atividades de educação permanente pelos gastos 

realizados não imprime realidade ao que realmente foi desempenhado pelo Instituto. 

O gasto inferior ao previsto no plano trabalho não conclui que não está havendo atividades de 

educação continuada, mas, sim, que os recursos então sendo utilizados de forma mais econômica e 

eficiente. 

Uma prova disso é que as atividades e conteúdos oferecidos pelo IABAS em 2017 importaram em 

962 horas formativas aos mais de 4 mil colaboradores gerenciados pelo Instituto, estando de 

acordo com o Plano Municipal de Educação Permanente da SMS-SP. 

Não bastasse, a média de gastos realizada pela Coordenadoria de Auditoria Interna não levou em 

consideração as inúmeras contratações de profissionais especializados realizadas pelo Instituto 

para ministrar treinamentos, pois integraram a equivocadamente a rubrica de despesa de pessoal. 

Assim, o Instituto difundiu conhecimento aos colaboradores, sem, contudo, ter a necessidade de 

executar o montante previsto no plano orçamentário. Lembre-se, neste sentido, que a Organização 

Social não é obrigada a gastar o previsto em determinada rubrica sem a possibilidade remanejá-la, 

em caso de economia, para outros objetivos compreendidos na execução do contrato de gestão. 

Conferir esta interpretação mais vez imprime em inobservância do modelo jurídico do contrato de 

gestão, lhe outorgando sinônimo do que se entende ser um contrato típico de prestação de serviços, 

tão lembrado ao longo deste documento. 

Ademais, a Coordenadoria de Auditoria Interna questiona também a contratação da empresa Grupo 

Mesa para desempenho de educação continuada apontando que a empresa não possui atividade 

econômica compatível com esta atividade. 

Em relação ao alegado, o IABAS esclarece que no primeiro de gestão optou por contratar a referida 

empresa como uma proposta de ação estratégica do Instituto para transformação dos processos 

formativos, das práticas pedagógicas e de saúde e para a organização dos serviços, 

empreendendo um trabalho articulado entre as unidades de saúde, o institucional e administração 

da Organização Social, em suas várias esferas de gestão. O contrato teve por objeto a prestação de 

serviços de educação continuada e de informação de acordo com atividades que fazem parte desse 

escopo. 

Dentre as muitas atividades que permearam a educação permanente nos serviços prestados pela 
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referida empresa, foram: prestação de contas à população dos serviços de gerenciamento de 

unidades de saúde realizados pelo Instituto; levantamento de demandas para o aperfeiçoamento dos 

serviços e melhor execução dos serviços; monitoramento das publicações na imprensa para prestar 

contas à sociedade; democratização do acesso aos dados referentes à atuação do IABAS via site e 

redes sociais, integrando as unidades de São Paulo; criação de peças de comunicação interna para 

ações de valorização do colaborador do instituto; criação de peças de comunicação externa para 

divulgação de processos seletivos e comunicação com os usuários das unidades de saúde; e, 

manutenção do portal web iabas.org.br. 

Ou seja, os serviços desenvolvidos pela empresa em questão in verdade dizem respeito às atividades 

executadas pelo Instituto para integração dos colaboradores do Instituto. 

Ademais, no tocante ao apontamento da Controladoria, quanto a não realização de cotação, mais 

uma vez não foi observado a característica e especialidade dos serviços contratados que pela 

singularidade comportam a inexigibilidade de procedimento de escolha conforme artigos 7º e 10, 

III, iii, do Regulamento de Compras, cujos valores são inferidos a partir da expertise das empresas 

contratadas. 

Dessa forma, não há que se falar na inexistência de justificativa para contratação dos serviços, nem 

tão pouco de correlação com o objeto com o contrato de gestão. Isto porque a disseminação da 

educação permanente aos colaboradores do Instituto, enquanto gestor de recursos humanos, está 

intrínseco ao objeto do instrumento contratual firmado com a Municipalidade de São Paulo. 

Por fim, o IABAS esclarece que o contrato firmado com a empresa em questão não está mais 

vigente.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

A Organização Social IABAS, em sua manifestação, aponta para a impossibilidade de análise 

comparativa entre custos de Contratos de Gestão distintos, visto que estes apresentam formas 

distintas de administração, além de, possivelmente, objetos distintos. 

 

O IABAS expõe, ainda, que o modelo de contrato de gestão confere plena capacidade gerencial à 

organização social, que detém flexibilidade jurídica para suas compras e contratações no mercado, 

não existindo, desse modo, o dever de licitar. Comenta-se sobre a autonomia conferida por esse 

modelo, que permitiria que despesas que a organização social pode apresentar nem sempre estarão 

previamente definidas no Plano de Trabalho inicial. 

 

Foi apresentada, também, como justificativa da contratação direta por inexigibilidade de processo 

seletivo para contratação das empresas, a criação de vínculo de confiança, ao decorrer dos anos de 

trabalho, entre os dirigentes e os administradores das entidades e o corpo de profissionais 

responsáveis pela prestação destes serviços. 

 

Inicialmente, é importante ressaltar que o estudo comparativo realizado por esta equipe de auditoria 

tomou como base os valores declarados no sistema WebSAASS, sendo que as responsabilidades de 

inserção e de autenticidade dos dados são das próprias Organizações Sociais.  

 

Quanto à análise realizada, entende-se adequada a comparação feita pela CGM devido à 
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similaridade das movimentações financeiras e dos serviços realizados em ambas as Organizações 

Sociais. Apesar da possibilidade de modelos de administração diferentes, os serviços analisados não 

apresentam relevante complexidade técnica ou alto grau de subjetividade que permitiriam as 

divergências de valores encontradas na comparação. 

 

Em relação à autonomia administrativa e gerencial da aplicação dos recursos recebidos, é evidente 

que existe, no contrato de gestão, maior flexibilidade de contratação de empresas para fornecimento 

de bens e execução de serviços. No entanto, essa autonomia conferida não deve ser entendida como 

inexistência de limitações para a contratação de empresas e para gestão dos repasses financeiros à 

entidade. 

 

As modificações realizadas no Plano de Trabalho devem apresentar razoabilidade ao proposto no 

planejamento inicial, de modo que a execução das despesas seja compatível ao que foi planejado. 

Isso não significa que o Plano de Trabalho seja imutável, mas que as mudanças sejam devidamente 

justificadas e que guardem relação com o valor inicialmente previsto. 

 

Sobre o vínculo de confiança criado entre os responsáveis pela gestão do IABAS e as empresas 

contratadas, deve haver precaução quanto ao possível direcionamento das contratações e à 

necessidade de obediência ao princípio constitucional da impessoalidade. A seleção de empresas 

para prestação de serviços, apesar de inexistente a obrigatoriedade de respeito ao processo 

determinado na Lei de Licitações, deve se pautar pelos princípios constitucionais da Administração 

Pública, dentre os quais podem se destacar os princípios da impessoalidade e da eficiência. Dessa 

maneira, o trabalho realizado pela mesma empresa, por diversos anos, indica ainda o direcionamento 

da contratação. 

 

Especificamente em relação aos serviços de Educação Continuada, quando verificadas divergências 

entre o planejamento e a execução, existe a necessidade de readequação. Cabe a ressalva de que os 

serviços elencados na manifestação não correspondem ao real propósito da realização de Educação 

Continuada, que representaria atividade relacionada à capacitação profissional dos funcionários da 

entidade, a fim de que a prestação dos serviços oferecidos esteja sempre dentro das normas e com a 

boa qualidade. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que a SMS exija da OSS a realização de processo seletivo para contratação de 

serviços de assessoria contábil e assessoria e consultoria, de modo que sejam respeitados os 

princípios constitucionais citados e seja ampliada a competitividade, possibilitando a obtenção de 

propostas mais vantajosas para a prestação de tais serviços. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se que, no caso abordado acima, a SMS exija a comprovação da efetiva prestação dos 

serviços contratados pela OSS, especialmente quanto aos serviços de Educação Continuada e de 

Assessoria e Consultoria, nos quais as empresas contratadas deverão ser a responsáveis pela 

execução do serviço. Caso seja comprovada a inexecução do serviço, sugere-se que a SMS proceda 

à glosa dos valores previstos no Plano Orçamentário para tais rubricas mediante processo em que 

sejam garantidos a ampla defesa e o contraditório à entidade.  
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CONSTATAÇÃO 011 - Atraso e imprecisão nos descontos aos repasses por descumprimento 

de metas de equipe mínima e produção. 

 

Os Contratos de Gestão nºs R021 e R023 estipulam três critérios que, caso não cumpridos, resultam 

em descontos financeiros nos repasses realizados pela Prefeitura à Organização Social. Assim 

dispõe o item 7.3.2. de ambos os contratos: 

 

“Mediante resultado da avaliação de desempenho, de acordo com os parâmetros definidos 

no item 10 deste CONTRATO DE GESTÃO, poderão ser aplicados os seguintes descontos: 

 

a) Desconto proporcional à não manutenção de equipe mínima; 

b) Desconto proporcional ao não cumprimento das metas de produção assistencial; 

c) Desconto proporcional ao não cumprimento das metas de qualidade.” 

 

Os primeiros 90 dias a partir da ordem de início de execução do contrato foram denominados, no 

item 2 de ambos os Contratos de Gestão, como período de transição, no qual as unidades a serem 

gerenciadas deveriam ser gradativamente assumidas. 

 

O subitem 2.3. ressalta que, durante o período de transição, as metas qualitativas e quantitativas 

(equipe mínima e produção) serão somente monitoradas, sendo que o controle e fiscalização do 

cumprimento das metas para fins de impacto financeiro (descontos) ocorre apenas após esse 

período, ou seja, a partir do 91° dia de execução.  

 

Os descontos referentes aos itens “b” e “c” (produção e qualidade, respectivamente) são realizados 

no segundo mês subsequente após as reuniões trimestrais da Comissão Técnica de 

Acompanhamento - CTA (itens 10.3 e 10.4 de ambos os Contratos de Gestão). 

 

Foram examinados todos os relatórios conclusivos produzidos pela CTA até setembro/2017, 

constatando-se que esses apresentavam, de fato, o controle sobre a produção e indicadores de 

qualidade para todas as unidades gerenciadas nos 2 contratos com o IABAS, bem como indicando, 

a partir de critérios próprios e após avaliar as justificativas apresentadas pela Organização Social, os 

casos nos quais os descontos vão ou não ocorrer. 

 

No entanto, as reuniões têm ocorrido com relevante atraso, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 13 – Datas das Reuniões do CTA em Comparação com o Trimestre de Execução 

CG R021/2016 

Data de Realização da 

Reunião 
15/12/2016 11/05/2017 25/05/2017 

Trimestre de Referência 

da Reunião 

junho/julho/agosto de 

2016 

setembro/outubro/no

vembro de 2016 

dezembro de 2016 e 

janeiro/fevereiro de 2017 

 

CG R023/2016 

Data de Realização da 

Reunião 
22/05/2017 22/05/2017 

Trimestre de Referência da 

Reunião 

agosto/setembro/outubro 

de 2016 
novembro/dezembro de 2016 e janeiro de 2017 
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Nota-se que a reunião referente ao segundo trimestre (após período de transição) de execução do 

Contrato nº R021/2016 demorou cerca de seis meses para ocorrer. Já a reunião referente ao primeiro 

trimestre de execução do contrato R023/2016 só ocorreu sete meses depois do fim do referido 

trimestre. 

 

Tal atraso não somente prejudica a tempestividade para que sejam efetuados os descontos, mas 

também impede a realização de ajustes aos termos de referência em tempo adequado. 

 

Também foram avaliados os descontos aos repasses ocorridos devido ao descumprimento das metas 

de equipe mínima estipuladas nos contratos. Abaixo, os itens 10.1.1 e 10.1.3 dos Contratos nºs 

R021/2016 e R023/2016: 

 

“10.1.1 A não manutenção da equipe mínima estabelecida para os serviços deste 

CONTRATO DE GESTÃO implicará no desconto do valor de pessoal e reflexo 

correspondente aos profissionais não contratados pela CONTRATADA;” 

(...) 

“10.1.3 O desconto previsto no item 10.1.1. incidirá no repasse do segundo mês 

subsequente à prestação de contas do mês da ocorrência” 

 

Por sua vez, a prestação de contas referida acima deve ser finalizada até o dia 15 de cada mês 

subsequente ao mês de referência, conforme item 8.3 de ambos os contratos de gestão. Dessa forma, 

os descontos devem ser realizados três meses após o mês de referência. A tabela abaixo apresenta 

os descontos efetuados nos meses selecionados por amostragem pela equipe de auditoria: 

 
Tabela 14 – Cronograma para Realização da Prestação de Contas e Descontos 

CG R021 

Mês de Execução jul/16 ago/16 set/16 

Mês da Prestação de Contas* ago/16 set/16 out/16 

Mês do Desconto no Repasse** out/16 nov/16 dez/16 

 

CG R023 

Mês de Execução set/16 out/16 nov/16 

Mês da Prestação de Contas* out/16 nov/16 dez/16 

Mês do Desconto no Repasse** dez/16 jan/17 fev/17 

      *Baseado no Item 8.3. 

        ** Baseado no Item 10.1.3. 

 

Foi realizada análise sobre a adequabilidade dos descontos, bem como os meses nos quais os 

descontos deveriam ocorrer, sendo que para tal, foi realizada comparação entre os Demonstrativos 

de Equipe Mínima, extraídos diretamente do WebSAASS e que indicam eventuais déficits na Carga 

Horária Semanal contratada, com os valores repassados pela Prefeitura à Organização Social, 

mediante de demonstrativos emitidos pelo Sistema de Orçamento e Finanças - SOF. A tabela abaixo 

indica o resultado da comparação: 

 
Tabela 15 – Avaliação de Adequabilidade dos Descontos 

CG R021 

Mês do Repasse out/16 nov/16 dez/16 TOTAL 

Previsto em Plano Orçamentário R$ 9.442.395,50 R$ 9.442.395,50 R$ 9.442.395,50 R$ 28.327.186,50 
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Valor Repassado R$ 9.123.837,73 R$ 9.296.501,41 R$ 8.504.319,34 R$ 26.924.658,48 

Desconto Referente ao Mês de jul-16 ago-16 set-16 
 

Desconto Executado* R$ 318.557,77 R$ 145.894,09 R$ 938.076,16 R$ 1.402.528,02 

Desconto Devido** R$ 665.481,00 R$ 304.038,31 R$ 334.096,76 R$ 1.303.616,07 

 

 
 

 

CG R023 

Mês do Repasse dez/16 jan/17 fev/17 TOTAL 

Previsto em Plano Orçamentário R$ 12.387.921,22 
R$ 

12.366.178,68 
R$ 12.387.921,22 R$ 37.142.021,12 

Valor Repassado R$ 10.239.618,36 
R$ 

12.147.039,72 
R$ 12.387.921,22 R$ 34.774.579,30 

Desconto Referente ao Mês de set/16 out/16 nov/16 
 

Desconto Executado* R$ 2.148.302,86 R$ 219.138,96 R$ 0,00 R$ 2.367.441,82 

Desconto Devido** R$ 966.150,46 R$ 856.747,75 R$ 928.729,68 R$ 2.751.627,89 

*Obtido por meio do SOF 

**Calculado a partir dos Déficits encontrados no Demonstrativo de Equipe Mínima 

 

Conforme demonstram os valores acima, não obstante a SMS estar procedendo com os descontos 

sobre os repasses, percebe-se ocorrer falta de tempestividade da ação (com eventuais compensações 

futuras) e a imprecisão nos cálculos nos casos citados.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Mediante TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria Municipal 

de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de Atenção Básica e 

Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 
“No que se refere a análise da Auditoria acerca de atrasos nos repasses, o Instituto esclarece que 

os citados atrasos impactam negativamente na gestão exercida pelo Instituto, eis que depende 

exclusivamente dos repasses dos recursos para o cumprimento das obrigações contratuais. 

Por fim, elucida que mensalmente apresenta prestação de contas no prazo disposto nos contratos de 

gestão.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

De fato, em concordância à manifestação da Organização Social IABAS, os atrasos nos repasses de 

recursos trazem impactos negativos à gestão das unidades de saúde. 

 

Contudo, deve-se esclarecer que o atraso objeto de análise da equipe de auditoria se refere às 

avaliações trimestrais da Comissão Técnica de Acompanhamento (CTA). Tais avaliações permitem  

verificar o cumprimento ou o descumprimento das metas pactuadas, de modo que sejam efetuados 

descontos nos repasses, caso as produções sejam inferiores às pactuadas. 
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Desse modo, a falta de tempestividade das reuniões prejudica a realização dos descontos, além de 

impedir a realização de possíveis ajustes nas metas em tempo adequado. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à SMS que as reuniões trimestrais da Comissão Técnica de Acompanhamento 

(CTA) sejam realizadas nos prazos estipulados nos Contratos de Gestão, de modo que as avaliações 

ocorram tempestivamente e possibilitem, assim que concluídos os exames da Comissão e 

confirmado eventual descumprimento de metas determinadas nos Contratos de Gestão, a aplicação 

dos descontos financeiros no prazo correto. 

 

 

CONSTATAÇÃO 012 - Contabilização de consultas por meio de método que dificulta a 

avaliação da efetividade dos diferentes serviços. (combinação de consultas odontológicas, de 

enfermeiras e de médicos). 

 

Conforme previsto nos Contratos de Gestão nºs 021/2016 e 023/2016, existe uma Comissão Técnica 

de Acompanhamento - CTA, formada por membros da Secretaria Municipal da Saúde e 

representantes das contratadas, que é responsável pelo acompanhamento e a avaliação de prestação 

de serviços de saúde, bem como é encarregada da elaboração de relatórios trimestrais para avaliação 

e verificação do cumprimento dos critérios e parâmetros contratuais. 

 

Realizou-se análise do documento referente a essa avaliação trimestral sobre as Unidades geridas 

pela Organização Social dentro do Contrato de Gestão nº 021/2016, relativo à região norte do 

Município de São Paulo (Santana, Tucuruvi, Jaçanã e Tremembé). 

 

A reunião ordinária, conforme o Memorando nº 068/2016 da Assessoria Técnica NTCSS, foi 

realizada em 15/12/2016, tendo sido avaliados indicadores de qualidade, de produção e de equipe 

mínima, estipulados no contrato de gestão. 

 

Segundo os contratos, são estabelecidas metas de produção que variam de unidade para unidade, 

dependendo tanto das especialidades de cada tipo de profissional, quanto do serviço prestado pela 

unidade de saúde específica. Como exemplo, segue abaixo a meta determinada no Contrato de 

Gestão nº 021/2016 para a UBS Joaquim Antônio Eirado:  

 
Tabela 16 - Metas de Equipe Mínima e Produção – UBS Joaquim Antônio Eirado 

UBS Joaquim Antônio Eirado  

(Serviço Estratégia de Saúde da Família – ESF) 

Equipe Mínima Meta de Produção Mensal 

Categoria Profissional Quantidade 

Jornada 

Semanal em 

horas 

Procedimento Quantidade 

Agente Comunitário de Saúde 

(ACS) 
6 40 visita domiciliar 1200 

Médico Generalista 1 40 consulta médica 416 

Enfermeiro - ESF 1 40 consulta enfermeiro 156 

 

Na tabela acima, observam-se as metas de produção de cada categoria profissional. Na UBS tomada 

como exemplo, a categoria Médico Generalista tem como meta a realização de 416 consultas 

médicas por mês para atingir 100% da meta contratual estimada.  
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O indicador de produção das Unidades é utilizado como base de verificação da execução do serviço 

contratado. Desse modo, o contrato determina parâmetros para transferência de recursos em função 

da avaliação de desempenho da contratada.  

 

Com relação à meta de produção mensal, estipula-se o mínimo de atingimento de 85% de 

produtividade por linha de serviço para que não haja descontos nos repasses à contratada.  

 

Para os Médicos Generalistas, seguindo o exemplo, seria necessária a realização de 354 consultas 

(85% de 416) para que nenhum corte ocorresse na transferência de recursos. A cláusula 10.2.2, 

reproduzida abaixo, determina o método de desconto, no caso de produtividade inferior a 85,00%: 

 

“10.2.2. O não cumprimento de no mínimo 85,00 % implicará no desconto de 10,00 % 

sobre a proporção da respectiva linha do serviço, conforme ANEXO II - Parâmetros para 

pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço; o desconto proporcional 

incidirá sobro 95,00% (noventa e cinco por cento) do valor total de custeio deste 

CONTRATO DE GESTÃO.” 

 

Conforme a cláusula acima, a análise do desempenho será realizada por linha de serviço, as quais 

estão definidas no Anexo II dos Contratos de Gestão nº 021/2016, reproduzido a seguir: 

 
Tabela 17 - Parâmetros para pagamento e avaliação de desempenho por linha de serviço 

 
 

Desse modo, tem-se que os descontos também incidem sobre a respectiva linha de serviço. 

Contudo, destaca-se que cada linha de serviço envolve diferentes procedimentos e quantitativos de 

metas de produção.  

 

No exemplo ilustrado acima, referente à UBS Joaquim Antonio Eirado, a meta envolve 1200 visitas 

domiciliares de Agentes de Saúde, 416 consultas de Médicos e 156 consultas de Enfermeiro. 

 

No documento elaborado pela CTA, no qual consta a avaliação geral do trimestre de junho, julho e 

agosto de 2016, foram apresentados os seguintes resultados para a linha de serviço referente à 

Estratégia de Saúde da Família - ESF: 
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Tabela 18 – Resultado de Avaliação de Linha de Serviço ESF 

Avaliação Geral da Linha ESF 

Procedimentos Realizados Meta Contratual 
Resultado 

(Realizados/Previstos) 

Consulta Médicos ESF 10216 12068 84,65% 

Consultas Enfermeiros ESF 4109 4504 91,23% 

Vistas Domiciliares Ag. De Saúde ESF 34007 35119 96,83% 

Atendimentos Odontológicos ESF 2275 2380 95,59% 

TOTAL 50607 54071 93,59% 

 

Conforme método identificado acima, constata-se que a avaliação é realizada sobre o quantitativo 

total de procedimentos realizados, sem qualquer separação entre os diferentes tipos de profissionais 

(médicos, enfermagem etc).  

 

Segundo tabela acima, o único serviço que não atingiu o mínimo de 85% foi o referente a consultas 

médicas, que, no entanto, foi compensado por outros serviços que representam um quantitativo 

superior e elevam o percentual total da linha de serviço. 

 

Como exemplificação, utilizando a tabela acima, supondo que não fosse realizada nenhuma 

consulta de enfermeiros (zero consultas realizadas frente uma meta de 4504 consultas), ainda assim 

o percentual total seria superior a 85%, sendo 85,99%, considerando a produção dos outros 

serviços. 

 

Observa-se, portanto, que o método de avaliação de produção acima apresenta fragilidades, 

permitindo que um serviço sem qualquer execução, como, por exemplo, a realização de consultas 

médicas, possa ser compensado pela realização de outros serviços, como visitas domiciliares.  

 

Assim, mesmo que não haja a realização de qualquer consulta médica, prejudicando o atendimento 

a pessoas que dependem de um serviço público essencial, o método utilizado para avaliação de 

produção do referido contrato de gestão possibilita não se efetivar qualquer desconto relacionado à 

meta de produção, tendo em vista a compensação permitida. 

 

A produção, então, pode ser facilmente superavaliada e parece não quantificar efetivamente se 

determinado serviço prestado ao público está sendo executado, de modo que possíveis inexecuções 

podem ser camufladas com o aumento de produções de outros serviços. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“A Coordenadoria de Auditoria Interna, em seu Relatório, questiona o método adotado para 

avaliação da produção disposta no contrato de gestão. Aponta que o cálculo adotado não 

quantifica efetivamente se o serviço está sendo prestado, podendo permitir possíveis inexecuções 

camufladas com o aumento de produção de outros serviços. 

Apesar do relato da Coordenadoria de Auditoria Interna, não cabe a este Instituto estipular 

parâmetros de avaliação contratual, contudo, cabe tecer esclarecimentos acerca do item para 

melhor compreensão da avaliação. 

O contrato de gestão prevê que o não cumprimento de 85% da meta implica no desconto de 10% 

sobre a proporção da respectiva linha de serviço. 
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Neste cotejo, o item 6.7 do Contrato de Gestão dispõe que “Para realização do acompanhamento e 

avaliação dos serviços de saúde contratados serão utilizados indicadores selecionados para esta 

finalidade segundo objetivo a ser avaliado e a tipologia de serviço contratualizado.” (grifo nosso) 

Dito isso, esclarece-se que linha de serviço é o tipo/modalidade de serviço prestado pela unidade de 

saúde, cuja a organização e o processo de trabalho devem contemplar e estar orientados pelas 

diretrizes técnicas assistenciais  e  programáticas  priorizadas  no  planejamento  da  Secretaria 

Municipal de Saúde, conforme modalidades de atenção, ou seja, linhas de serviço ou cuidado e 

estrutura da rede, com o intuito de garantir a integralidade e a multidisciplinariedade da atenção. 

Conforme Anexo II do Contrato de Gestão, cada serviço integrante da linha de cuidado (Atenção 

Básica, Urgência e Emergência etc) possui equipes distribuídas em todas as unidades. 

Estas equipes são compostas conforme perfil do serviço por profissionais multidisciplinares, de 

forma integrada e respeitando-se as necessidades dos usuários de determinado território. 

Cada linha de linha de serviço envolve diferentes procedimentos e quantitativos de metas de 

produção. Entretanto, o que não foi levado em consideração é que a linha de cuidado não é 

formada somente pelo procedimento de um só profissional, mas sim de uma equipe multidisciplinar 

inteira. 

A integração da equipe garante que o usuário nunca fique desassistido, ainda que na possível 

ausência de um ou outro profissional. 

No exemplo utilizado pelo Corpo Técnico, referente à UBS Joaquim Antonio Eirado, somente um 

tipo produção (Consulta Médico ESF) ficou abaixo de 85%. Todavia, isto não significa concluir que 

o usuário tenha ficado sem atendimento pela linha de cuidado ESF. 

Pelo contrário, a produção dos demais profissionais foi superior a 90% que por obvio não poderia 

ser prejudicada pelo não atendimento de 0,35%. 

Segundo o Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos contratos de gestão, 

anteriormente mencionado, o cumprimento de 85% da meta por linha de serviço se refere ao 

resultado global da linha de serviço do trimestre; as unidades, os meses e as atividades podem ser 

compensados entre si, até o limite de 100% no mês. 

Dito isto, ainda que Agentes Comunitários de Saúde realizassem o atendimento de 200% do previsto, 

tal dado não seria relevante para suprir a ausência de consultas médicas ou de enfermeiros, eis que 

se contabiliza até o limite de 100%. 

Não bastasse, afirmar que o método não possibilita a realização descontos por produção também 

não é prudente. 

Isto porque o próprio contrato de gestão prevê que em caso de execução abaixo de 85% das metas 

de produção assistencial por período maior que 3 (três) meses consecutivos, além do desconto 

proporcional, será realizada a revisão das metas de produção assistencial pactuadas por linha de 

serviço, dos recursos humanos estimados para execução das atividades contratadas, assim como a 

revisão do plano de custeio. 

Ainda assim o Manual de Acompanhamento, Supervisão e Avaliação dos contratos de gestão prevê 

um enumerado de medidas que o NTCSS adotará quando isto ocorrer. 

Ademais, o processo de trabalho da unidade é avaliado por este Instituto não só por linha de serviço, 

mas também por profissional. Mensalmente, o Instituto acompanha a produção dos profissionais. 

Dessa forma, identificando o motivo do não atingindo da produção, o IABAS realiza o acertamento 

das dificuldades que prospectam aumento da produção do profissional no mês seguinte e 

consequentemente atingimento de metas pela equipe inteira. Lembre-se neste sentido, que a 

avaliação é feita pela somatória de 3 (três) meses de produção. 

Visto isto, apontar que a produção avaliada pela SMS-SP está superavaliada e não parece 

quantificar efetivamente se o serviço é prestado ao público é desconsiderar todo o trabalho 

assistencial para o qual a equipe foi composta e todo o perfil multidisciplinar que ela possui. 

Ou seja, as equipes possuem um conjunto de atos assistenciais projetados para atender o usuário de 

forma integral que não se limitam a execução de um só procedimento e de um único profissional.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Na manifestação apresentada pela Organização Social IABAS, relata-se que “a integração da 

equipe garante que o usuário nunca fique desassistido, ainda que na possível ausência de um ou 

outro profissional”. 

 

No entanto, é importante mencionar que os profissionais realizam atividades diferentes, inclusive 

exigindo formações diferentes, visto que médicos não substituem enfermeiros e o contrário também 

não acontece. De encontro à interpretação realizada pelo IABAS, caso o profissional necessário ao 

atendimento do usuário esteja ausente, que poderá ser um médico, um enfermeiro ou outro 

profissional, o usuário ficará, efetivamente, desassistido, visto que cada funcionário possui 

atividades específicas dentro da equipe multidisciplinar. 

 

Vale lembrar que a multidisciplinaridade da equipe não garante que, caso um profissional não esteja 

presente, o usuário terá sua necessidade suprida, especialmente porque as atividades dos membros 

da equipe são distintas. A criação da uma equipe multidisciplinar tem o objetivo de amparar 

quaisquer necessidades dos usuários, e, por isso, a ausência de um profissional diminui a gama de 

atendimentos possíveis da equipe, o que pode ocasionar na incapacidade de um atendimento 

específico requisitado do munícipe. 

 

Ainda, o IABAS se manifestou apontando que faz o acompanhamento da produção por profissional, 

além de realizar as correções dentro dos três meses da avaliação. Contudo, tal afirmação é refutada 

pelo exemplo apresentado na Tabela 008, no qual, apesar do período de três meses no qual poderia 

ter sido realizada a devida correção para seu atingimento, a produção apresenta contagem inferior a 

85% da meta estabelecida para consultas médicas. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à SMS garantir que a avaliação das metas de produção das OSS seja realizada de 

maneira individualizada por tipo de profissional, de modo que cada produção de consultas seja 

avaliada separadamente de produções de outros profissionais. 

 

 

 

CONSTATAÇÃO 013 - Divergência entre os quantitativos de produção registrados nos 

sistemas da PMSP, do SUS e no relatório da Comissão Técnica de Acompanhamento. 

 

Foram realizadas pesquisas a fim de verificar a sincronização dos diferentes sistemas de registro de 

metas de produção das Unidades que se encontram dentro do escopo do Contrato de Gestão nº 

021/2016, cuja Comissão Técnica de Acompanhamento já realizou a primeira reunião para medição 

da produtividade das Unidades. 

 

No Anexo IV do Contrato (Quadro de Metas e Equipe Mínima), existe previsão de que os sistemas 
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de informação devem ser abastecidos com as informações sobre a produção assistencial, conforme 

exposto no trecho copiado a seguir: 

 

“Toda a produção assistencial deverá ser informada nos respectivos sistemas de 

informação oficiais do SUS, no sistema de acompanhamento e avaliação dos contratos 

indicado pela SMS-SP, atualmente designado como WEBSAASS. As áreas técnica de SMS 

poderão solicitar outras informações para avaliação do programa específico.” 

Vê-se, portanto, a necessidade de fornecimento de informações aos sistemas de informação oficiais 

do SUS e ao sistema da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo (WEBSAAS), que serão as 

bases de dados utilizadas para aferição do alcance das metas de produção assistencial dos diferentes 

serviços objeto dos Contratos de Gestão nºs 021/2016 e 023/2016. 

 

Tendo em vista a existência de diferentes sistemas que mensuram a produtividade dos contratos, 

foram levantadas as informações contidas no relatório resultado da primeira reunião ordinária da 

Comissão Técnica de Acompanhamento - CTA do Contrato nº R021/2016, para comparação com os 

dados do sistema DATA SUS, que apresenta a produção por Unidade. Ressalta-se que na produção 

do relatório da CTA foram utilizadas diferentes maneiras para apuração da produção, tendo sido 

usados: o banco de dados da ferramenta SIGA/BI, o sistema WEBSAASS e a base de registro da 

própria Supervisão Técnica de Saúde da Região Norte. 

 

Primeiramente, notam-se inconformidades no relatório da CTA relativas a divergências entre 

registros de produção nos sistemas SIGA/BI e WEBSAASS. No documento elaborado pela CTA, 

encontram-se relatos sobre a avaliação da produção a partir do banco de dados que apresentasse 

maior produção, conforme exposto a seguir: 

 

“A STS fez uma avaliação da produção a partir do banco de dados SIGA/BI que 

demonstrou inclusive produção maior em relação aos apontados em sistema 

WEBSAASS.”. 

 

A existência de divergências demonstra a possibilidade de inconsistências de contabilização da 

produção, de modo os números utilizados para medição da produção podem não ser compatíveis 

com quantitativos efetivos de produção das Unidades.  

 

Cabe ressaltar que, visando à observância ao princípio da prudência, é recomendável a adoção dos 

valores registrados a menor, a fim de que não seja superavaliada a produção mensurada 

mensalmente. 

 

Ainda, de modo a realizar a confrontação entre os dados informados no relatório da CTA e os dados 

obtidos mediante pesquisa no sistema DATA SUS, foi elaborada planilha de modo a expor 

possíveis disparidades encontradas: 

 
Tabela 19 – Registro do Número de Consultas nos Sistemas CTA e DATA SUS 

CONSULTA CLÍNICO GERAL 

Unidade 
jun/16 jul/16 ago/16 

CTA DATA SUS CTA DATA SUS CTA DATA SUS 

UBS Mariquinha SCIASCIA - 594 - 572 - 962 

UBS Dr José Toledo Piza 891 891 384 334 867 868 

UBS Jardim Joamar 1315 1464 1315 1356 960 979 

UBS Jaçanã 1280 1280 1256 1256 1315 1347 
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UBS Parque Edu Chaves - 708 - 328 1052 1066 

 

 

CONSULTA GINECO OBSTETRA 

Unidade 
jun/16 jul/16 ago/16 

CTA DATA SUS CTA DATA SUS CTA DATA SUS 

UBS Mariquinha SCIASCIA 639 674 706 731 789 864 

UBS Dr José Toledo Piza 439 472 393 428 - 648 

UBS Jardim Joamar - 485 - 769 1052 1090 

UBS Jaçanã - 652 - 483 - 538 

UBS Parque Edu Chaves 321 251 - 594 - 456 

 

CONSULTA PEDIATRA 

Unidade 
jun/16 jul/16 ago/16 

CTA DATA SUS CTA DATA SUS CTA DATA SUS 

UBS Mariquinha SCIASCIA 263 269 263 268 263 302 

UBS Dr José Toledo Piza 787 787 415 415 387 387 

UBS Jardim Joamar 802 802 827 827 771 772 

UBS Jaçanã 696 695 589 589 789 790 

UBS Parque Edu Chaves 777 846 636 668 776 854 

 

CONSULTA PSIQUIATRA 

Unidade 
jun/16 jul/16 ago/16 

CTA DATA SUS CTA DATA SUS CTA DATA SUS 

UBS Mariquinha SCIASCIA 250 501 250 306 250 447 

UBS Dr José Toledo Piza 250 426 250 468 250 482 

UBS Parque Edu Chaves - - 125 212 125 199 

 

Percebe-se, por meio da análise das planilhas acima, que existe, na maioria dos casos, uma 

diferença entre o número de consultas realizadas informadas no sistema DATA SUS e o sistema 

utilizado para contabilização de produção pela Comissão Técnica de Acompanhamento. 

 

Portanto, devido à incoerência das informações observadas entre os sistemas, entende-se necessária 

a readequação da metodologia de alimentação dos sistemas, de modo a aprimorar a confiabilidade e 

transparência das informações prestadas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“Alega a Coordenadoria de Auditoria Interna que diante dos valores divergentes apresentados 

pelos sistemas utilizados, que deveriam ter sido utilizados para fins de avaliação os menores 

quantitativos encontrados. 

Conforme Portaria nº. 2566/2011-SMS.G, o uso do sistema SIGA-Saúde é obrigatório para todas as 

unidades de saúde do Município de São Paulo. Dessa forma, o Instituto esclarece que as 

informações constantes no Websaass respeitam os dados do SIGA-Saúde e que eventuais 

divergências de lançamento no Websaass, ocorridas no período da assunção, tratam-se de mero erro 
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material. 

O IABAS realiza o registro de produção no sistema Websaass utilizando-se do relatório de dados 

estatísticos oriundo do sistema SIGA-Saúde, sistema oficial da SMS/SP. 

No caso em questão foi levantada a hipótese de divergência entre os valores de produção 

encontrados pela Comissão – CTA, e o DATASUS. 

A CTA apenas leva em consideração os procedimentos que o contrato determina que   devem   ser   

avaliados,   contudo,   são   realizados regularmente outros procedimentos que são lançados na 

produção do DATASUS, mas que não são considerados para fins de análise da Comissão. 

Dito de outro modo, é comum que no sistema DATASUS tenha um quantitativo de procedimentos 

superior ao cadastrado no sistema SIGA- saúde. 

Outro ponto que merece destaque é que Comissão não considera os procedimentos do contrato 

que ultrapassam 100% do cumprimento. 

Explica-se, se o Instituto realiza 200 % do estipulado para consultas de pré-natal o valor lançado 

pela Comissão será apenas o equivalente a 100% do estipulado, fato que pode ter contribuído para a 

divergência apontada pela Auditoria. 

O IABAS esclarece que fez o levantamento individualizado de cada mês e unidade para demonstrar 

os valores apontados como divergentes, conforme segue relatório em anexo, apurando-se em cada 

item qual pode ter sido o procedimento cadastrado no DATASUS e não contabilizado pela 

Comissão. 

Nesse sentido, a utilização dos dados do SIGA-Saúde demonstraram adequadamente a realidade 

dos procedimentos executados e contabilizáveis.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Conforme manifestação da Organização Social IABAS, as divergências dos quantitativos 

registrados correspondem, principalmente, à produção superior a 100% da meta, contabilizada 

unicamente no sistema DATA SUS. 

 

No entanto, é importante manter um registro de todas as consultas efetivamente realizadas, 

inclusive dos casos de superação da meta estipulada. Tal procedimento é fundamental, justamente 

por permitir a criação de um histórico real do alcance ou do não alcance das metas e 

consequentemente possibilitar, para uma avaliação futura, a readequação dos quantitativos definidos 

como meta. 

 

Como exemplo, caso uma meta seja superada significativamente por diversos meses, deve-se 

considerar a possibilidade de o quantitativo definido como meta estar inadequado, sugerindo a 

elevação da meta, que poderá incentivar uma maior produção. 

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que seja feito estudo a fim de se examinar as metas que foram superadas 

significativamente por diversas vezes, de modo que, caso corroborada pela SMS sua subavaliação, 

sejam alteradas para valores maiores e mais adequados à real demanda municipal de serviços de 

saúde. 



66/69 

 

CONSTATAÇÃO 014 - Existência de fragilidades no sistema WebSAASS prejudiciais à 

efetividade no monitoramento das despesas dos Contratos de Gestão por parte da SMS. 

 

O sistema WebSAASS é um dos meios para controle da execução dos Contratos de Gestão nºs 

R021/2016  e R023/2016, seja para o monitoramento das despesas, seja para o cumprimento das 

metas de produção e equipe mínima.  Os itens abaixo, extraídos de ambos os contratos, detalham os 

procedimentos: 

 

“4.1.4.5 A CONTRATADA deverá manter atualizados, nos prazos estabelecidos pela 

CONTRATANTE, os dados do sistema de prestação de contas técnico-assistenciais e 

financeiras (WEBSAASS – Sistema de Acompanhamento e Avaliação dos Serviços de 

Saúde ou outro que seja oficializado) do presente CONTRATO DE GESTÃO.” 

 

“8.1 O acompanhamento da execução financeira será realizado pelo monitoramento e 

análise das informações estabelecidas pela CONTRATANTE e disponibilizadas 

mensalmente pela CONTRATADA, através do Relatório de Prestação de Contas e da 

digitação no Sistema WebSAASS – Sistema de Informação de Acompanhamento e 

Avaliação dos Serviços de Saúde da SMS-SP, ou outro que seja oficializado.” 

 

“9.2 As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas ao NTCSS da SMS-SP, 

através do Relatório de Prestação de Contas assinado pelo responsável da 

CONTRATADA, e disponibilizadas através do Sistema de Informação de 

Acompanhamento e Avaliação dos Serviços de Saúde (WebSAASS).” 

 

Em análise ao referido sistema, foi verificada uma quantidade satisfatória de relatórios produzidos, 

com informações detalhadas sobre o cumprimento de equipe mínima, produção, orçamento e dados 

sobre recursos humanos.  

 

No entanto, foram identificadas fragilidades referentes à integridade das informações apresentadas, 

tendo em vista que: a própria Contratada é a responsável por imputar os dados; inexistem regras de 

negócios, no sistema, que bloqueiem de forma automática inconsistências na inserção de dados (Ex: 

impedir inserção de letras em CNPJ); e inexiste integração automatizada do WebSAAS com outros 

sistemas, como o DATA-SUS, CNES e SOF. 

 

Quanto à execução financeira, considerando que existem 22 contratos de gestão vigentes 

atualmente, todos monitorados mediante sistema WebSAASS, a grande quantidade de dados 

imputados torna inexequível a verificação sobre todas as despesas declaradas. 

 

Segundo informação do NTCSS, por falta de mão de obra e devido à quantidade excessiva de 

dados, o que de fato ocorre, apenas o saldo final (diferença entre o valor repassado às Organizações 

Sociais e as despesas executadas) é conferido, além de alguns lançamentos considerados mais 

relevantes.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“No que se refere aos itens 9 e 10 as questões apontadas referem-se exclusivamente a questões de 

estrutura da Administração Pública, não cabendo considerações por parte do Instituto.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em decorrência da ausência da manifestação dos responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, o 

posicionamento da equipe de auditoria se mantém sem alterações.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Visando à redução/eliminação de inconsistências na base de dados, recomenda-se que a SMS 

proceda ao aprimoramento do sistema WebSAASS, consoante oportunidades de melhoria 

abordadas no fato e na análise acima. 

 

 

CONSTATAÇÃO 015 - Estrutura de controle do NTCSS incompatível com volume de 

recursos a ser fiscalizado na execução dos Contratos de Gestão. 

 

Dentre as diversas atribuições do Núcleo Técnico de Contratação de Serviços da Saúde - NTCSS, 

estão compreendidos: o desenvolvimento dos processos que envolvem a contratualização dos 

serviços de saúde; a gestão e o controle administrativo-financeiro dos contratos; a avaliação da 

atuação da contratada por meio dos indicadores de qualidade e de produtividade; e o exame das 

prestações de contas. 

 

Verificou-se que existem 22 contratos de gestão vigentes que possuem como objeto o 

gerenciamento e a execução de ações e serviços de saúde em unidades de saúde, dentre os quais se 

incluem os Contratos de Gestão nºs R21/2015 e R023/2015. 

 

No entanto, durante as reuniões realizadas entre a equipe de auditoria e servidores do NTCSS, 

observou-se que o grupo responsável pelo controle financeiro, que abrange o montante de R$ 

232.712.770,30 em repasses mensais, era formado por apenas duas pessoas. 

 

Nota-se, desse modo, que existe uma significativa carência de mão de obra e estrutura dedicada ao 

controle sobre a execução financeira, visto que a aprovação dos repasses às Organizações é 

consideravelmente dependente da análise destas pessoas.  

 

É razoável considerar como inexecutável, por apenas dois servidores, uma avaliação precisa, 

qualitativa e quantitativamente, sobre os dispêndios dos 22 contratos de gestão, que envolvem 

extensa e complexa quantidade de informações, bem como grande monta de recursos. 

 

Ainda, durante as conversas realizadas, foi declarado pela SMS que não havia capacidade de análise 

minuciosa das prestações de contas, considerando a limitada quantidade de pessoas envolvidas no 

processo. Conforme manifestação dos servidores, verificava-se apenas os saldos das contas para que 

os futuros repasses fossem aprovados e de modo que a execução do serviço de saúde não fosse 

comprometida. 

 

Diante o exposto, foi possível verificar a necessidade de envolvimento de maior quantidade de 
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pessoas para realizar a análise e o controle financeiro, acurados sobre a regularidade, a eficiência e 

efetividade das despesas dos 2 contratos de gestão abarcados por esta auditoria, tanto como dos 

outros 20 restantes.  

 

No caso, o custo envolvido no desenvolvimento de um melhor controle poderia ser compensado 

pela economia gerada na análise de ineficiências e impropriedades que, possivelmente, devido às 

limitações atualmente existentes, estariam passando despercebidas. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: Por meio do TID n° 2018-9.017.867-1, a Secretaria 

Municipal de Saúde apresentou apenas a manifestação da Organização Social, o Instituto de 

Atenção Básica e Avançada à Saúde, enviada no Ofício n° 32/2018/IABAS-SP: 

 

“No que se refere aos itens 9 e 10 as questões apontadas referem-se exclusivamente a questões de 

estrutura da Administração Pública, não cabendo considerações por parte do Instituto.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS 

Não informado pela Unidade. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO  

Não informado pela Unidade. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA 

 

Em decorrência da ausência da manifestação dos responsáveis da Secretaria Municipal de Saúde, o 

posicionamento da equipe de auditoria se mantém sem alterações.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se à SMS o incremento do quantitativo de pessoal ou a melhor distribuição das 

atividades do setor de Núcleo Técnico de Contratação de Serviços de Saúde (NTCSS), para que seja 

realizada melhor administração financeira dos Contratos de Gestão e seja efetivamente verificada a 

adequação das despesas declaradas no WebSAASS frente aos custos observados na prática. 
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ANEXO III – ESCOPO E METODOLOGIA 

 

 

Trabalho realizado de acordo com as normas brasileiras de auditoria, abrangendo: 

 

 Planejamento dos trabalhos; 

 Solicitação de processos e documentos;  

 Visita à Unidade de Tráfego Interno e Departamento de Transportes Interno; 

 Circularização de informações; 

 Conferência de cálculos e confronto de valores; e 

 Entrevista com os responsáveis pela área auditada. 

 


