
1 

 

 
Coordenadoria de Auditoria Geral 

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

 
RELATÓRIO DE AUDITORIA 

 

Ordem de Serviço: nº 042/2017/CGM  

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Saúde 

Período de Realização: 01/08/2017 a 22/09/2017 

 

SUMÁRIO EXECUTIVO 

 

Sr. Coordenador, 

 

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

42/2017/CGM/AUDI, realizada na Secretaria Municipal de Saúde, com o objetivo de verificar os 

preços praticados e procedimentos relacionados a locações, reformas e ampliações nos seguintes 

equipamentos públicos: a UBS Vila da Paz, a UBS Jardim Orion/Guanhembu e a UBS Jardim 

Lucélia, que estão sob a gestão da Associação Saúde da Família (ASF – Contrato de Gestão nº 

R004/2014); e a AMA Pedreira, que está sob a gestão da Associação Congregação Santa Catarina 

(ACSC - Contrato de Gestão nº R017/2015). 

 

Do resultado dos trabalhos, destacam-se os seguintes achados, apresentados de forma resumida 

abaixo: 

 

CONSTATAÇÃO 003 - Direcionamento na seleção de imóvel para instalação da AMA 

Pedreira 

 

Em análise aos documentos encaminhados, verificou-se que o contrato de locação referente ao 

imóvel no qual está atualmente situada a AMA Pedreira (Av. Nossa Senhora do Sabará, 4.901, São 

Paulo - SP), teve início no dia 01/09/2014, com carência de 5 meses. 

 

Não obstante os contínuos pagamentos de aluguel do imóvel no ano de 2015, a análise realizada 

sugere que não ocorreu qualquer atividade no local durante esse período, que aparentemente se 

encontrava em condições de abandono, sem qualquer adequação para o recebimento de uma 

estrutura de Unidade de Saúde. 

 

Sendo assim, diante do prolongado período observado entre a formalização do contrato de aluguel e 

o funcionamento da unidade, correspondente a mais dois anos, sugere-se que houve direcionamento 

da escolha do imóvel para a instalação da nova unidade AMA Pedreira, visto que ele já se 

encontrava locado em período anterior às discussões de necessidade de transferência da unidade. 
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CONSTATAÇÃO 004 – Falta de planejamento para instalação das novas Unidades de Saúde, 

resultando em prejuízo para a administração pública 

 

Por meio da análise da documentação encaminhada, verificou-se que, em média, os imóveis 

restaram por cerca de um ano com contrato de locação vigente, mas ainda sem funcionamento, 

totalizando um montante aproximado de R$ 1.385.333,33 correspondente a valores expendidos com 

locação de unidades ainda sem serviço à disposição da população.  

 

É importante mencionar que a necessidade de adaptação dos imóveis não justifica a realização dos 

pagamentos de aluguéis em períodos nos quais não se observou qualquer prestação de serviço de 

saúde. Em contraste à situação observada, comumente, nos contratos de locação na esfera privada, 

as partes negociam de tal modo que a adaptação do imóvel seja realizada integralmente ou ao 

menos parcialmente pelo locador.  

 

Dessa maneira, além de não se mostrar razoável o pagamento integral da reforma de adaptação do 

imóvel pela Organização Social, que custeou tal serviço por meio de repasses públicos, os 

desembolsos de aluguéis mostram ineficiência, ensejando possível prejuízo ao erário. 

 

 

CONSTATAÇÃO 005 – Prejuízo ao erário em decorrência de reforma em edificações de 

terceiros, sem garantia de retorno de investimento 

 

Observou-se que foram executadas obras de reformas em imóveis locados, cuja propriedade não 

pertencia à Administração Pública Municipal, mas à pessoa física ou jurídica, que formalizou 

contrato com a respectiva Organização Social, gestora da unidade. A justificativa para seleção dos 

imóveis seria, conforme documentos encaminhados à equipe de auditoria, a restrita oferta de 

imóveis adequados para locação na região da Capela do Socorro, que seria uma área de manancial 

considerada de preservação. 

 

No entanto, por se tratar de imóvel de terceiros, não se mostra razoável que a reforma seja 

inteiramente custeada por verbas públicas. Apesar de a situação envolver um contrato dentro da 

esfera privada, a Organização Social, que é uma das partes do contrato, utiliza verba pública para 

custeio de suas atividades, incluindo o pagamento de aluguéis. Desse modo, deve observar os 

ditames constitucionais, principalmente os que versam sobre o correto e eficiente uso do dinheiro 

público. 

 

Impende mencionar que, ainda que haja intenção da compra do imóvel, em momento posterior, pela 

Administração Pública, tal procedimento poderá resultar em duplo desembolso irregular à 

municipalidade, primeiramente por inexistir repartição do custeio das adaptações realizadas e, 

quando na compra do imóvel, por haver a necessidade de pagamento do valor real do imóvel 

reformado. 

 

Diante do exposto, sugerem-se como irregularidades graves as reformas realizadas em edificações 

de terceiros, que podem ter resultado em prejuízo ao erário no valor de R$ 3.475.168,71.  
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O detalhamento das ações executadas nesta auditoria está descrito nos anexos deste relatório, a 

saber:  

 Anexo I – Descritivo; 

Anexo II – Parte Introdutória da Manifestação da Unidade Auditada 

 Anexo III – Escopo e Metodologia; 

 

 

Informada sobre os problemas encontrados, a Secretaria Municipal de Saúde encaminhou, por meio 

dos Ofícios nºs 74 e 76/2018, os apontamentos da CGM às Organizações Sociais responsáveis pelas 

unidades objeto de auditoria (ASF e ACSC), 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, 04 de abril de 2019. 
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ANEXO I – DESCRITIVO 

 

 

CONSTATAÇÃO 001 – Falha na pesquisa de preço para cotação de reforma na AMA 

Pedreira. 

 

Em resposta à Solicitação de Informação nº 01/CGM-AUDI/OS41/2017, encaminhada no dia 24 de 

agosto de 2017, a Associação Congregação Santa Catarina (ACSC) enviou documento, no dia 20 de 

setembro de 2017, com sua manifestação sobre os questionamentos da equipe de auditoria. 

 

Dentre os documentos encaminhados, encontra-se a o Ofício nº 312/2015, que apresenta a Planta e a 

Planilha de custos contendo detalhamento da previsão de despesas das adequações mínimas 

necessárias para transferência da AMA Pedreira para o imóvel atual, situado na Avenida Nossa 

Senhora do Sabará, nº 4029. 

 

Foi apresentado somente um orçamento, realizado pela empresa “R & D Reformas e Construções 

Ltda.”, que também é a responsável pela realização de manutenção preventiva nas Unidades de 

Saúde sob gerenciamento da ACSC, conforme Contrato de Gestão nº R017/2015, que corresponde à 

Microrregião de Santo Amaro/Cidade Ademar. 

 

No entanto, cabe mencionar que a legislação municipal, por meio do Decreto nº 56.818/2016, 

determina que sejam realizadas cotações com, no mínimo três fornecedores, sendo excepcionais, 

desde que devidamente justificadas, as situações nas quais seria permitida a cotação com um único 

fornecedor.  

 

Nesse sentido, apesar de não serem obrigadas a cumprir as determinações da legislação municipal 

referente aos processos de contratações, as Organizações Sociais devem pautar suas contratações 

nos princípios constitucionais, com destaque para o princípio da eficiência, que prega o uso racional 

e adequado dos recursos da Administração Pública.  

 

Os repasses realizados pela Prefeitura Municipal de São Paulo a Organizações Sociais da Saúde 

(OSS), apesar de direcionados a entidades do Terceiro Setor, que não pertencem à esfera da 

Administração Pública, continuam com natureza de dinheiro público, sendo necessária a 

obediência, pelo menos, a boas práticas observadas dentro das contratações públicas. 

 

Sendo assim, mostrar-se-ia como adequada e necessária, a realização de mais de uma cotação de 

preço para a definição da empresa que realizaria a reforma da Unidade, especialmente quando o 

objeto se trata de serviços comuns (reformas), como no caso em discussão. 

 

Ainda, cabe ressaltar que não foi apresentado qualquer processo de seleção da empresa para 

realização da reforma, o que sugere que a contratação ocorreu de maneira direta.  

 

É importante explanar que a contratação direta somente deve ser realizada em situação excepcional, 

devidamente justificada, visto que o cumprimento de procedimento para escolha de fornecedor 

diminui a possibilidade de favorecimentos a certas empresas ou de ocorrência de erros e fraudes nos 

processos de contratação. 

 

Desse modo, sugerem-se como irregulares a realização de apenas uma cotação para realização da 

obra e a contratação direta, sem qualquer procedimento para escolha de empresa para a execução da 

reforma no imóvel onde se situa atualmente a AMA Pedreira. 
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MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou apenas a 

manifestação da Organização Social, a Associação Congregação Santa Catarina, enviada no Ofício 

n° 74/2018, exposta a seguir: 

 

“A CGM afirma que o procedimento de contratação da empresa que realizou a reforma na unidade 

de saúde, não teria cumprido todos os procedimentos necessários. 

Por sua vez, conforme será a seguir demonstrado, os atos realizados pela ACSC foram amplamente 

analisados pela Prefeitura e receberam a correspondente autorização para a sua formalização. 

Após a apresentação do mencionado Ofício n° 312/2015 pela ACSC, o respectivo documento foi 

encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde (“SMS”), para ser avaliada a sua viabilidade e, 

principalmente, a legalidade da contratação almejada. 

Isto posto, em 11/01/2016, houve despacho da chefe de gabinete à época, noticiando que a equipe 

técnica de engenharia validou o projeto apresentado, devendo ser preservado espaço para a 

posterior instalação definitiva da Unidade de Pronto Atendimento (“UPA”). 

Ato contínuo, tendo em vista a autorização realizada pela equipe de engenharia, a Assessora 

Especial da SMS encaminhou Ofício à Coordenadoria Financeira Orçamentária (“CFO”), 

objetivando que a reserva de recursos fosse realizada, bem como requerendo que a Assessoria 

Jurídica se manifestasse. 

Assim sendo, em abril de 2016 a Assessoria Jurídica apurou que: i) as planilhas e plantas 

referentes à adequação de imóvel proposta foram devidamente validadas pela equipe técnica de 

engenharia; ii) a CFO informou que a despesa irá onerar a dotação orçamentária correspondente 

e, iii) a minuta do Termo Aditivo consta em conformidade. 

Por conseguinte, após a aprovação dos órgãos técnicos competentes, o Secretário Municipal da 

Saúde, autorizou a celebração do Termo Aditivo em análise. 

Portanto, resta amplamente demonstrado que ACSC em momento algum agiu de maneira contrária 

às normas ou aos procedimentos administrativos, uma vez que apresentou o projeto cotado e 

enviou prontamente à equipe técnica da SMS. 

Outrossim, deve-se ressaltar que não foi apurada nenhuma incoerência no projeto e nos valores 

dispendidos pela Administração. Deste modo, caso haja o entendimento que houve erro no projeto 

de cotação de preços, requer que o apontamento fique adstrito ao campo da recomendação, uma 

vez que, conforme mencionado, a equipe técnica forneceu parecer favorável à contratação e não foi 

constatado qualquer prejuízo ao erário.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em análise à justificativa apresentada, não merece prosperar o argumento apresentando pela ACSC 

de que a ausência de contestação da Secretaria Municipal de Saúde justifique as irregularidades 

observadas na contratação da empresa para realização de reforma de readequação do imóvel. 

 

A Organização Social, por ser responsável pela gestão de dinheiro público, possui a obrigação de 

adotar condutas compatíveis com os princípios basilares da Constituição, dentre os quais se inclui o 

da eficiência. Desse modo, mostra-se como imprescindível a realização de cotação de preço para a 

verificação da adequação do custo da obra à realidade do mercado, fato que não ocorreu no caso em 
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discussão. Conforme mencionado anteriormente, a contratação direta deve ser utilizada em 

situações excepcionais e devidamente justificadas, e tais circunstâncias não foram observadas no 

presente caso, no qual seria possível a pesquisa de preço visto que o serviço contratado é de 

natureza comum e não apresenta grande complexidade.  

 

RECOMENDAÇÃO 001 

 

Recomenda-se que seja verificada, pela da Secretaria Municipal de Saúde, a realização de pesquisa 

de preço por parte das Organizações Sociais quando da contratação de empresas para prestação de 

serviços, especialmente no caso de reformas que exijam considerável dispêndio orçamentário. 

 

 

CONSTATAÇÃO 002 – Ausência de necessidade de aditamento contratual para reforma na 

AMA Pedreira. 

 

Dentre os documentos encaminhados na manifestação da Associação Congregação Santa Catarina, 

observou-se o Ofício nº 301/2015, encaminhado no dia 28/10/2015 à SMS, apresentando a previsão 

de sobra/superávit referente aos repasses do Contrato de Gestão nº R017/2015. O valor total 

apresentado de saldo foi de R$ 1.534.577,92.  

 

 
Imagem 01: Ofício nº 301/205, que dispõe sobre a existência de superávit 

financeiro para o final do ano de 2015. 

 

Posteriormente, em 04/02/2016, houve solicitação do Gabinete da SMS ao Núcleo Técnico de 

Contratação de Serviços de Saúde (NTCSS) requisitando avaliação sobre a possibilidade de uso do 

saldo declarado para adequação e transferência da AMA Pedreira. No entanto, não foi apresentado 

documento referente à resposta do NTCSS, que deveria apresentar a avaliação sobre a possível 

utilização dos saldos.  

 

Considerando o acréscimo de R$ 1.533.995,19 ao CG nº R017/2015, por meio do Termo Aditivo nº 
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03/2016, sugere-se que não houve a utilização do saldo do ano de 2015 para construção da referida 

unidade. 

 

Cabe ressaltar que, caso o saldo restante do período não tenha sido devolvido aos cofres municipais 

pela OS ou não tenha sido realizada retenção de repasses por parte da SMS, a OS acumulou, 

irregularmente, o montante de R$ 1.534.577,92. No caso, o correto procedimento, visando ao 

interesse público e à obediência ao princípio constitucional da eficiência, seria a devolução dos 

saldos, conforme a possibilidade expressa na cláusula 7.3.4 do CG nº R017/2015, copiada abaixo: 
  

“7.3.4. Na apuração de saldo financeiro, durante a execução do contrato, a CONTRATANTE 

poderá reter a seu critério valores de recursos financeiros visando ajustar o saldo financeiro 

do contrato.” 

 

Desse modo, apresenta-se como uma possível irregularidade a solicitação de suplementação dos 

repasses, tendo em vista a existência de saldo em ano anterior, que poderia ter sido utilizado para a 

construção da nova unidade. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou apenas a 

manifestação da Organização Social, a Associação Congregação Santa Catarina, enviada no Ofício 

n° 74/2018, exposta a seguir: 

 

“Alega a CGM que, dentre os documentos encaminhados pela ACSC, o Ofício n° 301/2015, 

supostamente atestaria a desnecessidade da realização do Termo Aditivo n° 03/2016, tendo em 

vista que a Diretora Executiva à época dos fatos apresentou estimativa de superávit financeiro ao 

término do exercício. 

Todavia, é possível constatar que no referido documento há uma observação expressa quanto ao 

possível superávit financeiro, vejamos: 

“Obs: Para que possa concretizar o montante acima a título de sobra, estamos considerando 

na base de cálculo o repasse complementar de 13° salário (8/12). Caso não seja repassado o 

valor a título do décimo terceiro salário (8/12), o Contrato R017/2015 ficara deficitário.” 

Grifamos. 

Assim sendo, diversamente do alegado pela CGM, antes de se presumir que os valores 

permaneceram indevidamente em poder da ACSC e, supostamente, deveriam ser devolvidos aos 

cofres públicos, CGM deve considerar a observação constante no documento guerreado. 

Aliás, o Ofício n° 273/2016, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde e enviado à ACSC, 

reconheceu expressamente que o Contrato de Gestão estava deficitário em R$ 5.865.185,56 (cinco 

milhões, oitocentos e sessenta e cinco mil, cento e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos). 

Desta maneira, não há que se falar que ACSC acumulou irregularmente qualquer valor repassado, 

uma vez que o déficit apresentado até maio de 2016 “referiam-se aos gastos extraordinários 

advindos das rescisões contratuais solicitadas para a readequação do Plano de Trabalho, bem 

como aos diferenciais de reajuste em função de dissídios apresentados”. 

Haja vista que, comprovadamente, todo o valor repassado à ACSC foi integralmente utilizado na 

execução do contrato firmado com a Prefeitura de São Paulo, inclusive, com a constatação de 

déficit financeiro, não há que se falar que a celebração do TA nº 03/2016 seria inadequada. 

Portanto, requer que o presente apontamento seja rechaçado pelos documentos e motivos acima 

expostos, de modo a confirmar que todos os recursos recebidos pela ACSC foram integralmente 

utilizados para a execução dos serviços contratados pela SMS.” 
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PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em sua defesa, a Organização Social alega que houve declaração da Secretaria Municipal de Saúde 

no sentido de reconhecimento de déficit de R$ 5.865.185,56. No entanto, conforme o documento 

encaminhado, a própria SMS afirma que os valores de custeio do Contrato sob análise não foram 

previamente aprovados pela SMS e não poderiam representar um aumento de valor de execução do 

contrato. Segue abaixo o excerto, copiado do Ofício nº 273/2016 – SMS.CG, de 07 de dezembro de 

2016, que esclarece a manifestação da SMS: 

 

“...a Secretaria Municipal de Saúde avaliou as demais justificativas de déficit e considerou 

que, embora as despesas mencionadas tenham sido realizadas no objeto geral do contrato, 

seus valores de custeio não foram previamente aprovados por esta SMS, ou seja, não 

poderiam representar um aumento de valor de execução do contrato. Sendo assim cabe à OSs 

a implementação de melhorias de gestão que permitam acomodar as despesas adicionais no 

total de custeio previamente pactuado, sem onerar adicionalmente a PMSP.” 
 

Sendo assim, a efetivação de despesas em valores superiores aos repasses demonstra expressiva 

irresponsabilidade por parte da ACSC no que se refere à gestão dos valores públicos recebidos da 

SMS, especialmente pelo fato de não haver aprovação da Secretaria quanto ao repasse suplementar 

para a cobertura de tais despesas. 

 

É certo que a atuação do Terceiro Setor se torna cada vez mais notável na área da saúde, mas não se 

pode olvidar que o dinheiro público deve ser tratado com a maior responsabilidade, da maneira mais 

eficiente possível, de modo a evitar gastos desnecessários.  

 

Ressalta-se, ainda, que as rescisões contratuais poderiam ser facilmente previstas no Plano de 

Trabalho, visto que já era de conhecimento da ACSC a possibilidade de existência de tais custos em 

razão da mudança da organização responsável pela gestão das Unidades de Saúde. Observa-se, 

também, que em outros Contratos de Gestão com objeto similar ao analisado, houve a previsão de 

tais custos no orçamento inicial. Desse modo, a justificativa apresentada não merece prosperar, não 

sendo razoável que a ACSC seja beneficiada com a suplementação e readequação do Plano de 

Trabalho pelo fato de apresentar inadequados planejamento e gestão de verbas públicas. 

 

RECOMENDAÇÃO 002 

 

Recomenda-se que seja realizada a glosa no valor de R$ 5.865.185,56, que se refere a custos 

extraordinários para os quais não houve prévia aprovação da SMS e que não demonstram a 

imprevisibilidade necessária que justificasse a realização de aditamento contratual. 
 

 

CONSTATAÇÃO 003 – Direcionamento na seleção de imóvel para instalação da AMA 

Pedreira. 

 

Em análise aos documentos encaminhados pela Associação Congregação Santa Catarina, verificou-

se que o contrato de locação referente ao imóvel no qual está atualmente situada a AMA Pedreira 
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(Av. Nossa Senhora do Sabará, 4.901, São Paulo - SP), teve início no dia 01/09/2014, com previsão 

de prazo de 120 meses, conforme sua cláusula quarta, abaixo transcrita: 

 

“CLÁUSULA QUARTA: O prazo de vigência do presente contrato é de 120 (cento e vinte) 

meses, com início em 1 de setembro de 2.014 e término no dia 31 de agosto de 2.024, data em 

que a LOCATÁRIA se obriga a restituir o imóvel objeto do presente Instrumento, 

completamente desocupado de pessoas, objetos e coisas, em perfeito estado de conservação e 

funcionamento nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvado o desgaste do seu uso 

normal.” 

 

No entanto, em consonância à resposta da ACSC encaminhada à equipe de auditoria, houve 

carência de 05 meses devido ao mal estado de conservação do imóvel, que exigiria reformas para 

adequação a real necessidade de uma Unidade de Saúde. Expõe-se, abaixo, a cláusula contratual 

que prevê a carência: 

 

“CLÁUSULA DÉCIMA: A LOCATÁRIA declara, neste ato e para todos os fins de direito, 

ter vistoriado o imóvel ora locado, e verificado que está em mal estado de conservação e por 

isso terá uma carência de 5 (cinco meses) para a devida reforma, hidráulica, elétrica, 

pintura, sendo que, se obriga a devolvê-lo nessas condições melhores, ressalvado o desgaste 

natural pelo uso.” 

 

Na manifestação da ACSC, foi relatado que não haveria imóveis na região com as dimensões 

necessárias para abrigar uma unidade de saúde do porte pretendido pela municipalidade. 

 

De modo a verificar a veracidade dos fatos apontados, fez-se a análise dos gastos direcionados à 

AMA Pedreira, pertencente ao Contrato de Gestão nº R017/2015, referente à Microrregião de Santo 

Amaro/Cidade Ademar. Para prestação de contas das receitas e despesas, as Organizações Sociais 

utilizam o sistema WebSAASS, que permite o fornecimento de informações referentes à utilização 

dos recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 

Em relação à unidade AMA Pedreira, foi extraído relatório com todas as despesas relativas à 

locação de imóveis, desde o ano de 2015, quando houve a formalização do Contrato de Gestão nº 

R017/2015.  O relatório permite a aplicação de filtro por fornecedor, sendo possível verificar a 

relação de despesas atribuídas a um mesmo fornecedor/contratado da Organização Social.  

 

Utilizando tal ferramenta, foi possível verificar quais despesas estariam atreladas à empresa que 

loca o imóvel à ACSC, para as atividades da AMA Pedreira. Expõe-se, abaixo, relatório resumido 

de todas as despesas com a empresa “Comercial Construções & Serviços Blanchard Ltda.” (CNPJ: 

59.377.572/0001-37), que se relacionam unicamente com a despesa de locação de imóvel: 

 

Tabela I: Valores dos aluguéis de fevereiro/2015 a junho/2016 

Mês 
Valor do aluguel                              

(obtido pelo WebSAASS) 
Mês 

Valor do aluguel                              

(obtido pelo WebSAASS) 

FEV/15 R$ 60.000,00 JUL/16 R$ 68.947,20 

MAR/15 R$ 60.000,00 AGO/16 R$ 68.947,20 

ABR/15 R$ 60.000,00 SET/16 R$ 68.947,20 

MAI/15 R$ 60.000,00 OUT/16 R$ 68.947,20 

JUN/15 R$ 60.000,00 NOV/16 R$ 59.414,93 

JUL/15 R$ 60.000,00 DEZ/16 R$ 55.000,00 

AGO/15 R$ 60.000,00 JAN/17 R$ 55.000,00 

SET/15 R$ 60.000,00 FEV/17 R$ 55.000,00 

OUT/15 R$ 64.532,27 MAR/17 R$ 99.814,72 
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NOV/15 R$ 59.532,27 ABR/17 R$ 55.000,00 

DEZ/15 R$ 59.532,27 MAI/17 R$ 55.000,00 

JAN/16 R$ 59.532,27 JUN/17 R$ 55.000,00 

FEV/16 R$ 59.532,27 JUL/17 R$ 55.000,00 

MAR/16 R$ 59.532,27 AGO/17 R$ 55.000,00 

ABR/16 R$ 63.947,20 SET/17 R$ 54.051,70 

MAI/16 R$ 68.947,20 OUT/17 R$ 54.051,70 

JUN/16 R$ 68.947,20 NOV/17 R$ 54.051,70 

  DEZ/17 R$ 54.051,70 

 
Apresenta-se, abaixo, gráfico representando a evolução dos valores do aluguel durante o período 

analisado: 

 

 
Imagem 02: Gráfico representativo da evolução de despesa de aluguel na AMA Pedreira 

 

A partir da tabela, observa-se que os valores do aluguel referentes ao imóvel no qual atualmente se 

situa a AMA Pedreira foram cobrados a partir do mês de fevereiro de 2015. Ainda, por meio da 

análise do gráfico, nota-se que evolução dos valores cobrados apresentou característica incomum 

comparativamente a rubricas semelhantes referentes a aluguéis de imóveis, que apresentam 

inclinações (acréscimo ou decréscimo) mais regulares, sem picos ou mudanças bruscas. A mudança 

repentina de valor, de um mês a outro, pode estar relacionada à camuflagem de outras despesas não 

relacionadas a aluguéis, visto que o aluguel representa um gasto corrente constante, com alterações 

graduais. 

 

Outro ponto que merece atenção é o fato de que o Termo Aditivo nº 003/2016, que objetivava a 

adição de valores (R$ 1.533.995,19) ao Contrato de Gestão nº R017/2015 para reforma da unidade 

AMA Pedreira, somente foi formalizado 07 de maio de 2016, ou seja, 14 meses após o início de 

pagamentos de aluguéis no imóvel destinado à reforma para instalação da referida unidade que, 

anteriormente, se situava em outro local. Caso considerado o mês de assinatura do contrato de 

locação (setembro de 2014), tem-se 20 meses entre o início do contrato e a publicação do Termo 

Aditivo (maio de 2016).  

 

Para comprovação dos fatos, expõem-se, abaixo, fotos obtidas por meio do acesso ao site “Google 

Maps”, que apresentam as condições da unidade locada, antes do período da reforma. Cabe 
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ressaltar que o imóvel, nos meses que foram obtidas as fotos (novembro e dezembro de 2015), já se 

encontrava locado pela Associação Congregação Santa Catarina. 

 

 
Imagem 03: Imóvel em momento anterior à reforma (novembro/2015), mas que já se encontrava locado pela ACSC, 

apesar de aparentemente estar abandonado, sem indícios de atividade no local. 

 

 

 
Imagem 04: Imóvel em momento anterior à reforma (dezembro/2015), mas que já se encontrava locado pela ACSC, 

apesar de aparentemente estar abandonado, sem indícios de atividade no local. 

 

Não obstante os contínuos pagamentos de aluguel do imóvel no ano de 2015, as fotos acima 

sugerem que não ocorria qualquer atividade no local, que aparentemente se encontrava em 

condições de abandono, sem qualquer adequação para o recebimento de uma estrutura de Unidade 

de Saúde. 

 

Desse modo, diante do prolongado período observado entre a formalização do contrato de aluguel e 

a formalização do Termo Aditivo nº 03 do CG nº R017/2015, correspondente a 20 meses, sugere-se 
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que houve direcionamento da escolha do imóvel para a instalação da nova unidade AMA Pedreira, 

visto que ele já se encontrava locado em período anterior às discussões de necessidade de 

transferência da unidade. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou apenas a 

manifestação da Organização Social, a Associação Congregação Santa Catarina, enviada no Ofício 

n° 74/2018, exposta a seguir: 

 

“No tocante a este quesito, CGM aborda dois pontos distintos, quais sejam: I) os valores pagos a 

título de locação sofreu variação injustificada, o que poderia estar relacionado à camuflagem de 

outras despesas que não dizem respeito ao contrato de locação e; ii) o TA no 03/2016 foi firmado 

14 (catorze) meses após o início dos pagamentos à título de locação, o que supostamente 

caracterizaria direcionamento da unidade. 

Por sua vez, como será a seguir demonstrado, ACSC não incorreu em qualquer irregularidade com 

relação aos custos do contrato de locação firmado, bem como à escolha do imóvel em debate foi 

precedida de análise criteriosa. 

Conforme salientado pela CGM, utilizando das informações constantes no sistema do município, 

foi possível verificar que em outubro de 2015 foi realizado um pagamento na quantia de R$ 

99.814,72 (noventa e nove mil, oitocentos e catorze reais e setenta e dois centavos) à empresa 

“Comercial Construções & Serviços Blanchard Ltda.” 

Ocorre que, em oposição ao alegado pela CGM, a diferença apurada deve-se ao valor do Imposto 

Predial e Territorial Urbano (“IPTU”) do ano de 2017, que perfazia a quantia de R$ 44.814,72 

(quarenta e quatro mil, oitocentos e catorze reais e setenta e dois centavos). 

Desta maneira, ACSC não incorreu em qualquer irregularidade ou ilegalidade, uma vez que o 

valor tido como extraordinário refere-se ao pagamento de IPTU do imóvel, sendo assim, os valores 

pagos a título de locação permaneceram constantes e lineares. 

Ato contínuo, a CGM sugeriu que teria havido direcionamento do imóvel locado, pois, em que pese 

o contrato de locação tenha sido firmado em setembro de 2014, o imóvel permaneceu fechado no 

ano de 2015. Por sua vez, conforme será demonstrado, todos os atos e contratos firmados pela 

ACSC foram precedidos de análise e expressa autorização pelo Poder Público. 

Inicialmente, deve-se salientar que a intenção de locação do imóvel em debate já estava em 

discussão no início de 2014, de acordo com o disposto no Ofício n° 41/2014, emitido pela 

Coordenadoria Regional de Saúde, tendo em vista a necessidade de implantação de uma unidade 

de pronto atendimento na região. 

Assim, após ampla pesquisa na região de atuação da ACSC, foi selecionado o imóvel localizado na 

Avenida Nossa Senhora do Sabará n° 4.901, CEP n° 04447-021, único na região com capacidade 

física para suportar uma unidade de saúde do porte almejado pela Administração. 

Pois bem. Após a definição do imóvel que abrigaria a UPA Pedreira Porte III, restou decidido que 

seria necessária a contratação de uma empresa de arquitetura especializada, com o intuito de 

avaliar quais as alterações estruturais seriam necessárias e, principalmente, otimizar os custos que 

seriam dispendidos no local. 

Assim sendo, foram analisadas propostas de três empresas de arquitetura distintas e foi 

selecionada aquela que apresentou o projeto que abarcava todos os itens necessários e apresentou 

a melhor proposta. 

Com base nos documentos informados, verifica-se que todos os procedimentos foram realizados em 

estrita observância aos princípios administrativos e na Lei Municipal n° 14.132/2006, inclusive 

com ampla discussão sobre a necessidade e a viabilidade de implantação do projeto. 

Tal fato é confirmado quando analisamos os questionamentos realizados pelo Núcleo Técnico de 

Contratação de Serviços de Saúde (“NTCSS”), que, antes de emitir seu parecer conclusivo, 

questionou a SMS acerca de contratação da empresa de arquitetura, nos seguintes termos: (a) a 
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real necessidade da contratação da empresa; (b) se a proposta apresentada correspondia a todas 

as expectativas e as necessidades da Administração; (c) se o valor era condizente com o mercado e, 

(d) se a contratação seria vantajosa para a Administração. 

Em sua resposta, a SMS informou que seria necessária a contratação, que o valor era compatível 

com o mercado e, deste modo, seria vantajoso para a Administração Pública a contratação da 

empresa vencedora do procedimento de contratação. 

Assim sendo, após o parecer técnico dos órgãos competentes, em 31 de julho de 2014 foi firmado o 

Termo Aditivo (“TA”) nº 25/2014 do Contrato de Gestão n° 005/2008, para que fosse realizado o 

projeto arquitetônico de implementação da UPA Pedreira. 

Tendo em vista o custo adicional nos meses de setembro e outubro de 2014 para a efetivação da 

unidade foi firmado o TA nº 26/2014 para cobrir as despesas de água, luz, taxas e impostos, bem 

como a contratação de empresa de segurança. 

Posteriormente, com a proximidade do prazo de carência do contrato de locação, foi celebrado o 

TA nº 28/2015 com o objetivo de acrescer recursos ao Contrato de Gestão. 

Nobre Auditor, em que pese os TAs acima elencados não terem sido citados no Ofício ora em 

debate, se faz necessária a descrição dos fatos ocorridos, com o intuito de demonstrar que todos os 

procedimentos administrativos foram devidamente respeitados, sempre visando à melhora na 

prestação dos serviços públicos. 

Ocorre que, como amplamente conhecido e, principalmente, perceptível, no ano de 2015 o País 

sofreu como uma severa recessão econômica que afetou todos os setores da economia e na área da 

saúde não foi diferente. 

Assim, tendo em vista a diminuição de arrecadação gerada pela recessão econômica, o Ministério 

da Saúde teve que contingenciar seus gastos com novas unidades e, assim, o investimento previsto 

para a implementação da UPA Pedreira não foi repassado. 

Desta maneira, ao contrário do que sustenta a CGM, ACSC e a Prefeitura Municipal realizaram 

todos os procedimentos necessários para a instalação da UPA Pedreira, porém tendo em vista o 

atraso no repasse federal fez com que a Administração modificasse o projeto inicial e 

transformasse a unidade no AMA Pedreira, conforme será a seguir explanado. 

Em vista disso, a Prefeitura por meio da Coordenadoria Regional de Saúde, no Memorando n° 

66/2015, solicitou à ACSC que fosse elaborado um detalhamento acerca das despesas que seriam 

necessárias para a implantação de uma unidade de Atendimento Médico Ambulatorial, no imóvel 

que inicialmente seria a UPA Pedreira. 

Deste modo, tendo em vista que o imóvel locado estaria apto a receber uma unidade de saúde com 

maior porte, foi requerido pela Administração que o projeto de reforma fosse elaborado com a 

premissa de que posteriormente o imóvel suportasse a implantação da UPA Pedreira. 

Portanto, conclui-se que o imóvel permaneceu sem atividade no ano de 2015, pois a intenção 

inicial da Municipalidade era a instalação de uma Unidade de Pronto Atendimento que 

funcionasse 24 horas por dia, que por motivos além de sua competência não pode ser concretizada 

pelos motivos acima expostos. 

Inclusive, é de suma importância salientar que desde março do presente ano, a unidade foi alterada 

de AMA Pedreira para UPA Pedreira, passando a funcionar em tempo integral e é referência de 

urgências e emergências para os Distritos de Cidade Ademar e Pedreira. 

Por todo o exposto, com base nas justificativas e, principalmente, nos documentos acostados e 

mencionados, resta cristalino que ACSC seguiu todos os princípios administrativos e normas que 

regem os Contratos de Gestão, não havendo que se falar em direcionamento na escolha do imóvel 

que hoje abriga a UPA Pedreira. 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 
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PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

 

Em análise à justificativa apresentada, foi alegado pela Associação Congregação Santa Catarina que 

houve anuência da própria Secretaria Municipal de Saúde em relação aos fatos que resultaram em 

pagamentos contínuos do contrato de locação, sem qualquer atividade no imóvel. Ainda, foi 

relatado o contexto de crise econômica vivido no ano de 2015, que resultou em corte de repasses 

supostamente direcionados à construção de uma unidade UPA com atendimento 24 horas, ato que 

comprometeu o planejamento inicial da Organização Social e da SMS. 

 

Contudo, impende apontar que a anuência da SMS não atenua o problema identificado, mas apenas 

demonstra a negligência da Secretaria com relação a sua responsabilidade na fiscalização da 

eficiência e da eficácia da aplicação dos repasses. 

 

De certo modo, é concebível que exista uma defasagem de tempo entre o período de início de 

locação e término da reforma para adaptação da unidade, mas tal intervalo deve demonstrar certa 

razoabilidade, diferente dos quase dois anos observados no caso em estudo. Adicionalmente, nos 

contratos de locação é habitual que o prazo de carência de locação se refira ao período necessário 

até que o estabelecimento esteja nas condições ideais para o pronto uso do locatário, que, no caso 

em estudo, se refere ao intervalo de tempo entre início de locação e término da reforma, intervalo 

este no qual não deveriam ser realizados pagamentos ao locador. 

 

Sendo assim, não merece prosperar os argumentos apresentados pela ACSC, podendo ser 

considerados como irregulares os pagamentos efetuados, que somam mais de R$ 1.200.000,00, 

durante o prazo de início do período de locação até o fim da reforma da unidade e, 

consequentemente, a apresentação de condições fatídicas de prestação do serviço de saúde à 

população da região. 

 

RECOMENDAÇÃO 003 

 

Recomenda-se que seja realizada a apuração dos valores efetivamente expendidos com a locação do 

imóvel no qual se situa a AMA Pedreira, durante o período observado entre o início do pagamento 

de aluguel e o início da prestação do serviço, para, posteriormente, solicitar o reembolso de tais 

valores à Associação Congregação Santa Catarina. 

 

 

CONSTATAÇÃO 004 – Falta de planejamento para instalação das novas Unidades de Saúde, 

resultando em prejuízo para a administração pública. 

 

Após análise do contrato de locação da UBS Jardim Orion/Guanhembu, unidade pertencente ao 

Contrato de Gestão nº R004/2014, celebrado com a Associação Saúde da Família, observa-se que a 

locação do imóvel teve início em 05/11/2015, ao custo de R$ 18.000,00 mensais. Em relação à 

reforma para implementação da nova UBS, a contratação do serviço ocorreu no dia 16/06/2016, 

sendo finalizado no final de setembro de 2016. 

 

Percebe-se, desse modo, que não houve efetiva operação da unidade de novembro de 2015 a 

outubro de 2016, o que representa um total de 11 meses de pagamentos de aluguéis sem qualquer 

atendimento aos usuários da região. 
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Imagem 05: Contrato de Locação da UBS Jardim Orion/Guanhembu 

 

A inauguração da unidade, conforme extrato de notícia copiado abaixo, somente se deu no dia 

30/09/2016, confirmando o início da atuação na prestação de serviços de saúde a partir de outubro 

de 2016. 

 

 
Imagem 06: Notícia no site oficial da Prefeitura Municipal de São Paulo, apresentando a inauguração da UBS Jardim 

Orion/Guanhembu. 

 

Nota-se, assim, que houve o dispêndio de cerca R$ 198.000,00, o equivalente a 11 meses de 

aluguel, sem que houvesse efetivo uso do imóvel para prestação de serviços de saúde à região. 

 

Em análise semelhante à acima exposta, foi realizada a conferência das datas de início de locação e 

início de atividades das unidades UBS Vila da Paz e UBS Jardim Lucélia, também pertencentes ao 

escopo do Contrato de Gestão nº R004/2014, celebrado com a Associação Saúde da Família. 

 

Na UBS Vila da Paz, verificou-se que o contrato de locação teve como data inicial o dia 

10/08/2015, com valor mensal de R$ 15.000,00. No entanto, em virtude da necessidade de 

adaptação do imóvel locado, a inauguração da unidade somente ocorreu em 14/12/2016. São 

copiados abaixo trechos do contrato de locação e do extrato da notícia que veicula a inauguração da 
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UBS Vila da Paz: 

 

 
Imagem 07: Contrato de Locação da UBS Vila da Paz. 

 

 
Imagem 08: Notícia no site oficial da PMSP, apresentando a inauguração da UBS Vila da Paz. 

 

Considerando o período entre a data de início de vigência do contrato de locação e a data de 

inauguração da UBS Vila da Paz, nota-se um intervalo de 16 meses sem a efetiva atuação da 
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unidade na prestação dos serviços de saúde. Esse período envolve um total de R$ 240.000,00 

desembolsados sem o início do funcionamento da unidade, ou seja, sem qualquer atendimento aos 

munícipes da região. 

 

Similarmente, na UBS Jardim Lucélia, ao se analisar o intervalo de tempo entre a data de início de 

locação (19/08/2016) e a data final da reforma (24/04/2017), verifica-se um período total de 08 

meses de inatividade. Considerando o valor mensal de R$ 5.000,00 do contrato de locação, tal 

período corresponde a R$ 40.000,00 expendidos na locação do imóvel, também, sem qualquer 

atuação relacionada à prestação de serviços de saúde. 

 

 
Imagem 09: Contrato de Locação da UBS Jardim Lucélia 

 

Em relação à AMA Pedreira, unidade que está atualmente sob gestão da Associação Congregação 

Santa Catarina (CG nº R017/2017), fez-se a mesma análise. Observou-se que o contrato de locação 

foi iniciado em 01/09/2014, sem informação sobre a data de início da operação da unidade. 

Considerando a data de publicação do Termo Aditivo que aprovou o repasse para a reforma da 

AMA Pedreira, em 07/05/2016, houve, no mínimo, 15 meses de pagamento do valor de aluguel sem 

qualquer atendimento à população da região, totalizando um montante de R$ 900.000,00 

expendidos inadequadamente. 

 

Abaixo são expostas resumidamente, em formato de tabela, as informações explicadas 

anteriormente: 

Tabela II: Detalhes sobre a locação de imóveis da ASF e da ACSC 

Unidade 

Início da 

Locação do 

Imóvel 

Início da Prestação 

de Serviços de 

Saúde à População 

Intervalo sem 

atuação 

(meses) 

Valor Mensal do 

Contrato de 

Locação de 

Imóvel 

Prejuízo 

Apurado 

UBS Jardim Orion 05/11/2015 30/09/2016 11,0 R$ 18.000,00 R$ 198.000,00 
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UBS Vila da Paz 10/08/2015 14/12/2016 16,4 R$ 15.000,00 R$ 246.000,00 

UBS Jardim Lucélia 19/08/2016 24/04/2017 8,3 R$ 5.000,00 R$ 41.333,33 

AMA Pedreira 01/09/2014 Não Informado 15 (estimado) R$ 60.000,00 R$ 900.000,00 

TOTAL R$ 1.385.333,33 

 

Diante do exposto, percebe-se que, das unidades analisadas, há um montante aproximado de R$ 

1.385.333,33, correspondente a valores expendidos com locação de imóveis em unidades que ainda 

não se encontravam em funcionamento.  

 

Vale lembrar que a necessidade de adaptação dos imóveis não justifica a realização dos pagamentos 

de aluguéis em períodos nos quais não se observou qualquer prestação de serviço de saúde à 

população da região. É importante mencionar a desigualdade entre as locações propostas, visto que, 

em contraste à situação observada, comumente, nos contratos de locação na esfera privada, as partes 

negociam de tal modo que a adaptação do imóvel seja realizada integralmente ou ao menos 

parcialmente pelo locador.  

 

Dessa maneira, além de não se mostrar razoável o pagamento integral da reforma de adaptação do 

imóvel pela Organização Social, que custeou tal serviço por meio de repasses públicos, os 

desembolsos de aluguéis mostram ineficiência, ensejando possível prejuízo ao erário. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou apenas a 

manifestação da Organização Social, a Associação Saúde da Família, enviada no Ofício n° 76/2018, 

exposta a seguir: 

 

“De início, é dever esclarecer que a entidade sempre pauta sua ações nos princípios 

administrativos correlatos ao manuseio de dinheiro público, garantido que o gerenciamento dos 

recursos respeitem a impessoalidade, moralidade, eficiência e, sobretudo a transparência. 

Neste esteio, após minuciosa busca por imóveis na região dos equipamentos de saúde, os quais 

localizam-se em área de manancial, e por isso, a oferta de imóveis os quais possuem estrutura e 

documentação regular é ínfima se comparada as demais localidades da cidade de São Paulo, há 

necessidade de adaptações fundamentais para o fim colimado, já que há aparente ausência de 

imóveis totalmente construídos para abrigar um hospital ou até mesmo uma Unidade Básica de 

Saúde. 

Sendo assim, as realizações das reformas pautaram-se na necessidade de adequações nas 

estruturas físicas para converter os imóveis locados em um local propício ao atendimento à 

população usuária do SUS, envolvendo normas de acomodação, fluxo de pessoas, fluxo de 

materiais limpos e contaminados, carga elétrica específica, esgotamento de água servida e 

contaminada, estoque e expedição de materiais médico-odontológicos, vacinas e outros 

imunológicos, ventilação, acessibilidade, entre outros quesitos normatizados por leis e códigos 

sanitários, e, manuais de instalação de unidades de saúde. 

Por tal razão, é imprescindível que as adaptações sejam realizadas em um determinado interregno. 

Todavia, ainda nesta circunstância é demasiadamente temerário alegar dispêndio de dinheiro 

público. 

Por questões óbvias, justifica-se o pagamento dos locativos durante o período em que cada imóvel 

passou pelas adaptações necessárias com a respectiva verba de investimento autorizada pelo 

gestor municipal, eis que no mundo das relações privadas, nenhum locador autorizaria a posse do 

imóvel por terceiros, sem um contrato de locação regular. 

Ainda sob este prisma, em se tratando de entidade sem finalidade lucrativa, não há nenhuma 

condição de realizar as adequações nos imóveis citados, sem que isso seja custeado com recursos 

públicos. Portanto, a utilização dos recursos para realização da locação e posterior adequação 
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não prescinde qualquer irregularidade, visto que é uma ação decorrente da atividade 

administrativa operacionalizada através do fomento, viabilizando assim, atividades benéficas à 

coletividade, conferindo, ainda, maior eficiência às políticas públicas as quais serão executadas 

pela entidade, por meio do ajuste administrativo de gestão celebrado com a Pasta. 

Além do mais, cabe à Administração Pública para casos como estes duas situações: a viabilização 

de compra de imóveis; ou então, a realização por si da reorganização estrutural das edificações. 

Todavia, cabe frisar que todas as despesas aqui discutidas estão previstas no Plano de Trabalho, o 

qual fora devidamente aprovado. 

Outrossim, vale recordar que a oferta de imóveis, os quais possuem estrutura e documentação 

regular, é ínfima se comparada as demais localidades da cidade de São Paulo. A formalização de 

instrumento de locação depende necessariamente do cumprimento de requisitos legalmente 

exigíveis (documentação fiscal regular). Isso porque em decorrência da celebração de Contrato de 

Gestão com a Secretaria de Saúde do Município de São Paulo, a entidade passou a subrrogar 

ditames publicistas, uma vez que está gerindo recursos públicos, de modo que o Poder Público 

efetuará um maior controle sobre suas atividades. 

Neste interim, a entidade mesmo em virtude das dificuldades por imóveis aptos na região, realiza 

pesquisa de mercado para subsidiar a respectiva locação. 

Por fim, cumpre ressaltar que a Associação Saúde da Família, pertencente ao Terceiro Setor, por 

explorar o serviço de relevância pública, quando beneficiada pelo fomento, atua como gestora 

operacional da atividade. Por esta razão, a liberdade de execução está diretamente condicionada 

aos princípios constitucionais específicos do campo da ordem social no qual se dará a ação do 

particular; bem como às limitações administrativas impostas à gestão e à prestação desses serviços 

sociais. 

De todo modo, novamente cumpre ressaltar que as ações da entidade sempre foram executadas 

obedecendo estritamente ao Plano de Trabalho, e informadas à Administração Pública, através da 

prestação de contas, porquanto restou claramente demonstrado que todas as etapas para 

implantação das unidades de saúde UBS Vila da Paz, UBS Jardim Orion (Guanhambu) e UBS 

Jardim Lucélia (Shangrillá/Ellus), foram corretamente seguidas.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Em sua manifestação, a ASF menciona a necessidade prévia de locação dos imóveis para a 

realização das reformas, visto que, segundo a colocação, no mundo das relações privadas, nenhum 

locador autorizaria a posse do imóvel por terceiros, sem um contrato de locação regular. 

 

No entanto, deve-se ressaltar que, também no mundo privado, os dispêndios de reforma para 

adaptação do imóvel são geralmente divididos entre o locador ou locatário, ou então totalmente 

realizados sob a responsabilidade financeira do locador. Desse modo, verifica-se uma primeira 

incompatibilidade do caso em pauta, quando comparamos ao que se observa comumente no 

mercado privado. 

 

Ainda, como consequência da reforma totalmente custeada por meio de recursos públicos, verifica-

se o enriquecimento do próprio proprietário do imóvel, quando se observa o aumento do valor de 

sua propriedade em razão dos vultosos investimentos públicos realizados para adaptação à 

necessidade da Organização Social. Vê-se, dessa maneira, mais aparente ainda a obrigação de rateio 
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de custos das reformas, de forma a impedir que exista uma valorização mobiliária desarrazoada do 

proprietário do imóvel locado. 

 

Apesar da relevância do serviço prestado e das menores limitações do Terceiro Setor no que se 

refere à realização de contratações, não se pode desprezar o dever de obediência aos princípios da 

eficiência, especialmente na utilização dos repasses públicos para custeio da locação e para 

realização de reformas. 

 

Sendo assim, não se mostra que as reformas tenham se prologado, em média, por mais de um ano, 

podendo ser considerados como prejuízos os valores das locações referentes aos períodos nos quais 

as reestruturações eram realizadas. 

 

RECOMENDAÇÃO 004 

 

Recomenda-se que seja realizada a cobrança do valor de R$ 1.385.333,33 das Organizações Sociais 

responsáveis, referentes a valores mensais de locação de imóveis, nos quais, durante determinado 

período, não foi observada qualquer atuação em benefício da população da região. 

 

 

CONSTATAÇÃO 005 – Prejuízo ao erário em decorrência de reforma em edificações de 

terceiros, sem garantia de retorno de investimento. 

 

Nos processos analisados, referentes às unidades UBS Jardim Orion, UBS Jardim Lucélia, UBS 

Vila da Paz e AMA Pedreira, percebeu-se a realização de procedimento padrão na forma custeio de 

reformas nas unidades. 

 

Todas as reformas, sem exceção, foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde, que, por 

meio de Termos Aditivos, determinou a complementação dos repasses financeiros às respectivas 

Organizações Sociais, ficando estas como responsáveis pela contratação dos serviços de reforma e 

adaptação, conforme as necessidades específicas de cada unidade. Abaixo são apresentados maiores 

detalhes sobre os valores aprovados para cada unidade: 

 

Tabela III: Informações sobre os Termos Aditivos e respectivos repasses para custeio das reformas 

Organização Social Unidade Termo Aditivo 

Data de 

Assinatura do 

Termo Aditivo 

Valor do Repasse 

para Custeio da 

Reforma 

Associação Congregação Santa 

Catarina 
AMA Pedreira 

TA nº 003/2016  

CG nº017/2015 
07/05/2016 R$ 1.533.996,19 

Associação Saúde da Família UBS Jardim Orion 
TA nº 002/2016  

CG nº002/2014 
26/04/2016 R$ 533.661,46 

Associação Saúde da Família 
UBS Jardim 

Lucélia 

TA nº 002/2016  

CG nº002/2014 
26/04/2016 R$ 685.500,04 

Associação Saúde da Família UBS Vila da Paz 
TA nº 002/2016  

CG nº002/2014 
26/04/2016 R$ 722.011,02 

TOTAL R$ 3.475.168,71 

 

É importante ressaltar que as reformas foram executadas em imóveis locados, cuja propriedade não 

pertencia à Administração Pública Municipal, mas à pessoa física ou jurídica, que formalizou 

contrato com a respectiva Organização Social, gestora da unidade. A justificativa para seleção dos 

imóveis seria, conforme documentos encaminhados à equipe de auditoria, a restrita oferta de 

imóveis adequados para locação na região da Capela do Socorro, que seria uma área de manancial 

considerada de preservação. 
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Vale lembrar que nenhum dos imóveis apresentava condições físicas e estruturais preexistentes que 

possibilitassem início imediato do atendimento da região em relação à prestação de serviços de 

saúde, fato este que resultou na necessidade de reforma dos imóveis. Segundo os documentos 

encaminhados, as reformas foram fundamentais para atendimento tanto das necessidades básicas de 

uma unidade de saúde quanto das normas regulatórias do Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

No entanto, por se tratar de imóvel de terceiros, não se mostra razoável que a reforma seja 

inteiramente custeada por verbas públicas. Apesar de a situação envolver um contrato dentro da 

esfera privada, a Organização Social, que é uma das partes do contrato, utiliza verba pública para 

custeio de suas atividades, incluindo o pagamento de aluguéis.  

 

Em relação à autonomia administrativa e gerencial da aplicação dos recursos recebidos, é evidente 

que existe, nos contratos de gestão, maior flexibilidade na 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. 

 

Em situações semelhantes dentro da esfera privada, é corriqueiro observar negociação entre o 

locador e o locatário, na qual o locador arca inteiramente, ou ao menos parcialmente, com os custos 

de adaptação do imóvel para que o locatário utilize o espaço conforme suas necessidades. Em caso 

de negativa do locatário, ou seja, caso este não queira assumir os custos de adaptação, é improvável 

que o contrato de locação seja formalizado, tendo em vista as maiores possibilidades de negociação 

ou a maior oferta de imóveis existente no mercado privado, se comparado às restrições existentes 

em relação a contratações no âmbito público. 

 

No caso em questão, diferentemente do usual, as reformas foram totalmente custeadas por repasses 

públicos, situação que ensejou não somente prejuízo ao erário, mas também enriquecimento do 

proprietário do imóvel, que teve seu imóvel valorizado em decorrência da reforma, sem qualquer 

aporte de recursos próprios, e continuou auferindo lucros em razão do contínuo pagamento de 

aluguéis.  

 

Copia-se, abaixo, trecho do Acórdão do TCU nº 6.235/2015, que apresenta situação similar à 

observada na presente auditoria, na qual uma entidade realizou reformas em imóvel alugado: 

 
“...para que seja possível a execução da reforma do imóvel alugado para 

instalação da Casai-SP - dentro dos estritos limites finalísticos de uma 

Casai, estabelecidos pelo Regimento Interno da Funasa - a Administração 

deverá demonstrar e comprovar de forma inequívoca: (1) a impossibilidade 

de locação de outro imóvel que também atenda ao interesse público e não 

precise ser reformado para ser devidamente utilizado; e, (2) a 

impossibilidade de locação de outro imóvel que também atenda às 

necessidades da Administração e que possa ser reformado a preço menor. 

Enfim, deve evidenciar-se que alugar o imóvel e reformá-lo (mesmo 

pertencendo a particular) é a única opção possível à Administração, 

considerados os Princípios da Economicidade, Moralidade, Impessoalidade 

e  Legalidade. Sem o atendimento dessas exigências é juridicamente 

impossível realizar a reforma pretendida e mesmo a manutenção do 

contrato de locação do imóvel onde se pretende instalar a Casai-

SP.”(Acórdão 6.235/2015 - 1ª CÂMARA - Grifos Nossos) 
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Conforme o supracitado acórdão, a locação do imóvel e sua reforma devem ser demonstrados como 

única opção possível à Administração, mesmo que este pertença a particular, considerando os 

princípios expressos na Constituição, já que, com a adoção de tal procedimento, os custos seriam 

muito altos e precisariam ser devidamente justificados. 

 

É relevante mencionar que, em razão dos elevados custos das reformas, caberia um estudo sobre a 

possibilidade de compra dos imóveis na época em que se iniciaram as obras, no lugar da realização 

de locação, visto que, se o imóvel pertencesse à Administração Municipal, o valor gerado pela 

reforma seria incorporado ao patrimônio municipal.  

 

Caso houver a decisão, por parte da PMSP, de compra na situação atual, o proprietário poderá 

incorporar ao imóvel o valor acrescido pela reforma que, somado ao fato do mesmo já ter recebido 

aluguéis por diversos meses, resultaria em duplo prejuízo financeiro à municipalidade. 

 

Corroborando com a interpretação da equipe, copia-se, abaixo, trecho do Acórdão TCU nº 

1306/2007, no qual foi analisada a realização de reforma em imóvel locado, considera como prática 

de ato de gestão ilegal e antieconômico: 

 
“... As irregularidades cometidas foram muito graves, tanto as formais quanto as materiais. 

O ex-Prefeito da PMSJ alugou um imóvel sem uma prévia avaliação tecnicamente aceitável 

(com fortes indícios de simulação), que não apresentava condições de uso; assinou um 

contrato para uma reforma em imóvel de terceiros, em desacordo com o CMS, sem 

garantias de retorno do investimento, tendo resultado prejuízos ao Fundo Municipal de 

Saúde e lucros ao proprietário do imóvel, que recebeu (e continua recebendo) os aluguéis 

contratuais e parte da generosa reforma de seu imóvel com recursos públicos da saúde. 

Fica caracterizada, então, a prática de ato de gestão ilegal e antieconômico, do qual 

resultou dano ao Erário, impondo-se a reposição dos recursos ao Fundo Municipal de 

Saúde, podendo, ainda, ser aplicada a multa prevista no art. 57 da Lei n.º 8.443/92.” 

(Acórdão do TCU nº 1306/2007 – Plenário – grifos nossos). 

 

A presente auditoria apresenta situação similar à observada no Acordão acima exposto, que 

determina como irregular a realização de reformas em imóveis de terceiros, sem garantias de 

retorno do investimento. Tal prática, conforme o trecho copiado, resulta em lucros ao proprietário 

do imóvel que, além de continuar recebendo os aluguéis contratuais, ganha uma valorização do 

imóvel em decorrência da reforma 

 

Diante do exposto, sugerem-se como irregularidades graves as reformas realizadas em edificações 

de terceiros, que podem ter resultado em prejuízo ao erário no valor de R$ 3.475.168,71. Ainda, é 

importante que sejam avaliados os outros Contratos de Gestão celebrados entre a PMSP, por meio 

da SMS, e Organizações Sociais, de modo a verificar se a irregularidade acima explanada ocorreu 

com outras unidades de saúde.  

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou apenas a 

manifestação da Organização Social, a Associação Congregação Santa Catarina, enviada no Ofício 

n° 74/2018, exposta a seguir: 

 

“Conforme disposto pela CGM, após a competente análise técnica acerca da necessidade e a 

possibilidade de serem implantadas novas unidades de saúde, a SMS firmou os Termos Aditivos 



23 

 

mencionados para que fosse possível a efetivação de políticas públicas traçadas como prioritárias 

pela Administração. 

Isto posto, em que pese a reforma efetuada na atual UPA Pedreira ter sido realizada em imóvel 

locado, diversamente do alegado, a intenção da Prefeitura sempre foi de incorporar o imóvel ao 

patrimônio público. 

Tal fato é comprovado quando analisamos o Decreto Municipal n° 56.396, de 04 de setembro de 

2015, que declarou o imóvel em discussão como sendo de utilidade pública para ser desapropriado 

pelo poder público. 

E imperioso ressaltar que o Decreto Municipal de desapropriação foi editado antes da assinatura 

do Termo Aditivo n° 031/2016, o que demonstra claramente a intenção da Prefeitura em adquirir o 

imóvel em referência antes mesmo do início das obras no local. 

Portanto, haja vista a intenção do município em adquirir o imóvel por meio de processo 

desapropriatório, somado ao fato de que o processo de desapropriação foi iniciado antes da 

reforma realizada, não comporta cabimento a alegação de que o investimento realizado não 

retornará à Administração Pública.” 

 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

A alegação da Associação Congregação Santa Catarina baseia-se no fato de que havia a intenção, 

prévia à realização da reforma, de desapropriação do imóvel locado, fato que resultaria no retorno 

do investimento realizado à Administração Pública. Nota-se, em tal manifestação, certa confusão 

sobre o procedimento de desapropriação, visto que a Organização Social esquece que é obrigatório 

o pagamento de indenização pecuniária ao proprietário de imóvel desapropriado. 

 

Apesar de o Decreto Municipal supracitado declarar o imóvel como de utilidade pública, expõe-se 

no próprio texto da legislação a necessidade do local ser desapropriado judicialmente ou adquirido 

mediante acordo entre as partes, observando claramente a imperiosidade de desembolso de recursos 

públicos para pagamento do imóvel. 

 

Ressalta-se que a declaração do imóvel como de utilidade pública é apenas uma etapa inicial do 

processo de desapropriação e, ao serem realizadas reformas especialmente no início desse processo, 

os investimentos custeados por meio do uso de recursos públicos valorizam o imóvel que ainda se 

encontra sob a propriedade de um particular. Dessa maneira, ao final do processo de 

desapropriação, quando do pagamento, judicial ou mediante acordo, pelo valor efetivo do imóvel, 

os investimentos decorrentes da reforma farão parte do valor da propriedade do particular, que verá 

seu estabelecimento valorizado sem qualquer aporte de recursos próprios. 

 

É importante mencionar que a compra do imóvel em momento posterior às reformas resultaria em 

duplo desembolso financeiro à municipalidade, primeiramente por inexistir repartição do custeio 

das adaptações realizadas e, quando na compra do imóvel, por haver a necessidade de pagamento 

do valor real do imóvel reformado. 

 

RECOMENDAÇÃO 005 

 

Recomenda-se que sejam realizados estudos, em momento anterior à realização de reforma em 
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imóveis locados, sobre a possibilidade de compra do estabelecimento, de modo a evitar o dispêndio 

desnecessário de recursos público e possível favorecimento a particulares. 

 

RECOMENDAÇÃO 006 

 

Recomenda-se que seja realizada negociação entre a Organização Social gestora  e o proprietário do 

imóvel locado, para que o custeio das adaptações sejam ao menos rateadas entre o particular e a OS, 

de modo que o particular não seja injustificadamente beneficiado em razão de vultosos 

investimentos de valores públicos. 

 

 

CONSTATAÇÃO 006 – Inadequação de valor de aluguel frente ao custo médio do metro 

quadrado nas regiões. 

 

De modo a verificar a adequação dos valores de aluguel praticados nos imóveis sob análise, foi 

realizada pesquisa junto aos preços de aluguéis em imóveis similares na mesma região. A pesquisa 

se baseou em sites utilizados pelo setor privado, realizando-se busca de imóveis na mesma região 

dos imóveis examinados nesta auditoria. 

 

Para definir qual foi a área efetivamente locada, considerou-se que a Administração Pública 

somente utilizaria a área já construída do local. 

 

A tabela abaixo apresenta os valores das locações referentes às unidades UBS Jardim 

Orion/Guanhembu, UBS Vila da Paz, e AMA Pedreira: 

 

Tabela IV: Valores referentes ao custo de metro quadrado das Unidades UBS Jardim 

Orion/Guanhembu, UBS Vila da Paz, e AMA Pedreira 

Unidade 

Valor 

Mensal da 

Locação 

(R$) 

Metrage

m (m²) 

Custo(R$)/m

² 
Localização 

UBS Vila da Paz  
R$ 

15.000,00 
660,00 R$ 22,73 Rua Osvaldo Diniz, 51 - Jardim Satélite  

UBS Jardim 

Guanhembu 

R$ 

18.000,00 
491,00 R$ 36,66 

Av. Fernando Amaro Miranda, 61 - Jardim 

Colonial  

AMA Pedreira 
R$ 

55.000,00 
758,00 R$ 72,56 R. Antônio do Campo, 1 

 

Conforme mencionado, para a AMA Pedreira foram pesquisados imóveis na mesma região, tendo 

sido encontrados os seguintes preços: 

 

Tabela V: Valores referentes ao custo de metro quadrado na região da AMA Pedreira 

Localização Valor Metragem (m²) Custo/m² Link 

R. Antônio do Campo R$ 18.450,00 800,00 R$ 23,06 

https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-

armazem-pedreira-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-

800m2-aluguel-RS17000-id-94924301/?__vt=rpm:b  

R. Henrique Nicola Vinet R$ 16.500,00 750,00 R$ 22,00 
https://www.imovelweb.com.br/propriedades/predio-

jardim-ubirajara-zona-sul-2926725935.html  

Pedreira R$40.600,00 1883,00 R$ 21,56 

https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-

armazem-jardim-pedreira-zona-sul-sao-paulo-1883m2-

aluguel-RS35000-id-92812781/?__vt=synonyms:a  

 

https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-armazem-pedreira-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-800m2-aluguel-RS17000-id-94924301/?__vt=rpm:b
https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-armazem-pedreira-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-800m2-aluguel-RS17000-id-94924301/?__vt=rpm:b
https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-armazem-pedreira-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-800m2-aluguel-RS17000-id-94924301/?__vt=rpm:b
https://www.imovelweb.com.br/propriedades/predio-jardim-ubirajara-zona-sul-2926725935.html
https://www.imovelweb.com.br/propriedades/predio-jardim-ubirajara-zona-sul-2926725935.html
https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-armazem-jardim-pedreira-zona-sul-sao-paulo-1883m2-aluguel-RS35000-id-92812781/?__vt=synonyms:a
https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-armazem-jardim-pedreira-zona-sul-sao-paulo-1883m2-aluguel-RS35000-id-92812781/?__vt=synonyms:a
https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-armazem-jardim-pedreira-zona-sul-sao-paulo-1883m2-aluguel-RS35000-id-92812781/?__vt=synonyms:a
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Assim, ao se observar a tabela superior, encontrou-se uma média de R$ 22,21 para o metro 

quadrado alugado da região, enquanto o valor do m² alugado na AMA Pedreira é de R$ 72,56. 

Portanto, sugere-se que o valor praticado está 326% superior a média de valores encontrados na 

amostra.  

 

Da mesma forma, foi realizada pesquisa para as outras unidades de saúde sob análise: 

 

Para a UBS Vila da Paz foram pesquisados imóveis na mesma região, encontrando os seguintes 

preços: 

 

Tabela VI: Valores referentes ao custo de metro quadrado na região da UBS Vila da Paz 

Localização Valor Metragem (m²) Custo/m² Link 

Praça Automóvel Clube 

Paulista 
R$ 16.093,00 840,00 R$ 19,16 

https://www.vivareal.com.br/imovel/ponto-comercial-

jardim-satelite-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-

840m2-venda-RS1810000-id-

92297811/?__vt=synonyms:a 

Jardim Satélite R$ 12.000,00 500,00 R$ 24,00 

https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-

armazem-jardim-satelite-zona-sul-sao-paulo-com-

garagem-500m2-aluguel-RS12000-id-

73783144/?__vt=synonyms:a 

Jardim Satélite R$11.125,00 486,00 R$ 22,89 

https://www.vivareal.com.br/imovel/galpao-deposito-

armazem-jardim-satelite-zona-sul-sao-paulo-com-

garagem-486m2-aluguel-RS10600-id-

84884016/?__vt=synonyms:a 

 

Assim, ao se analisar os exemplos apresentados, observa-se uma média de R$ 22,02 para o m² 

alugado da região, enquanto o valor do m² alugado na UBS Vila da Paz é de R$ 22,73. Assim, o 

valor praticado foi considerado como dentro do valor de mercado. 

  

Por fim, para a UBS Jardim Guanhembu foram pesquisados imóveis na mesma região, encontrando 

os seguintes preços: 

 

Tabela VII: Valores referentes ao custo de metro quadrado na região da UBS Jardim Guanhembu 

Localização Valor 
Metragem 

(m²) 
Custo/m² Link 

Rua Inácio 

Ramos 
R$ 5.500,00 300,00 R$ 18,33 

https://www.vivareal.com.br/imovel/ponto-comercial-parque-

america-zona-sul-sao-paulo-300m2-aluguel-RS5500-id-

76338868/?__vt=ctx_search:a 

Rua 

Jequirituba, 

1521 

R$ 12.000,00 670,00 R$ 17,91 

https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-parque-

america-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-670m2-venda-

RS2500000-id-93425575/?__vt=synonyms:a 

Rua Maria 

Aparecida 

Anacleto 

R$ 9.348,00 700,00 R$ 13,35 

https://www.zapimoveis.com.br/oferta/aluguel+galpao-

deposito-armazem+terceira-divisao-de-interlagos+zona-

sul+sao-paulo+sp+700m2/ID-15507813/?ID=15507813&oti=3 

 

Assim, ao se analisar os exemplos apresentados, observa-se uma média de R$ 16,53 para o m² 

alugado da região, enquanto o valor do m² alugado na UBS Jardim Guanhembu é de R$ 36,66. 

Portanto, novamente, sugere-se que o valor praticado está superior a média de valores encontrados 

na amostra, dessa vez em 222%. 

 

Cumpre destacar que a UBS Jardim Lucélia não foi avaliada, pois, por meio da análise dos 

documentos enviados pela Associação Saúde da Família foi possível observar que, efetivamente, 

https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-parque-america-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-670m2-venda-RS2500000-id-93425575/?__vt=synonyms:a
https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-parque-america-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-670m2-venda-RS2500000-id-93425575/?__vt=synonyms:a
https://www.vivareal.com.br/imovel/imovel-comercial-parque-america-zona-sul-sao-paulo-com-garagem-670m2-venda-RS2500000-id-93425575/?__vt=synonyms:a
https://www.zapimoveis.com.br/oferta/aluguel+galpao-deposito-armazem+terceira-divisao-de-interlagos+zona-sul+sao-paulo+sp+700m2/ID-15507813/?ID=15507813&oti=3
https://www.zapimoveis.com.br/oferta/aluguel+galpao-deposito-armazem+terceira-divisao-de-interlagos+zona-sul+sao-paulo+sp+700m2/ID-15507813/?ID=15507813&oti=3
https://www.zapimoveis.com.br/oferta/aluguel+galpao-deposito-armazem+terceira-divisao-de-interlagos+zona-sul+sao-paulo+sp+700m2/ID-15507813/?ID=15507813&oti=3
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ocorreu uma pesquisa de preço, considerando distintas opções. Contudo, ressalta-se que a opção 

escolhida pela Associação foi a de locar um terreno de terceiro e realizar a construção da nova 

unidade. Como tal opção foi atípica, apenas por meio de uma auditoria específica no caso e em caso 

análogos seria possível avaliar a adequação e a eventual vantajosidade da opção. 

 

Não obstante se entender que existem diversas outras variáveis que influenciam nos custos dos 

imóveis, dentre os locais pesquisados e citados nas tabelas acima, observou-se a existência de 

compatibilidades (área total, metragem construída, localização, etc.) com os imóveis efetivamente 

locados.  

 

Ainda, diferentemente do que foi apresentado para imóvel locado na unidade UBS Jardim Lucélia, 

não foram evidenciadas, para as demais unidades de saúde examinadas, as alegadas pesquisas de 

imóveis na região dentro dos documentos enviados pelas Organizações Sociais responsáveis pela 

gestão. Alegou-se, de maneira geral, que a região apresentava restrita oferta de imóveis adequados 

para locação na região da Capela do Socorro, que seria uma área de manancial considerada de 

preservação.  

 

No entanto, mediante pesquisa simples e rápida, esta equipe obteve 09 cotações de aluguéis de 

imóveis em condições similares aos locados. Ressalta-se que os valores obtidos ainda poderiam ser 

diminuídos a partir de uma negociação direta com o proprietário ou agência corretora, fato 

comumente observado em contratos de locação no âmbito privado.  

 

Desse modo, sugere-se que os valores obtidos na locação das unidades UBS Jardim 

Orion/Guanhembu e AMA Pedreira apresentam incompatibilidade quando comparadas à média da 

região para imóveis similares, o que ensejaria sobrepreço. 

 

MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE: A Secretaria Municipal de Saúde apresentou apenas a 

manifestação da Organização Social, a Associação Congregação Santa Catarina, enviada no Ofício 

n° 74/2018, exposta a seguir: 

 

“A CGM informa que realizou pesquisa de mercado em imóveis similares na região, com o intuito 

de verificar os valores pagos a título de locação no imóvel onde hoje está localizada a UPA 

Pedreira. 

De acordo com a breve pesquisa realizada, foi alegado que em comparação aos 3 (três) imóveis 

mencionados, o valor pago por metro quadrado estaria superior a média do mercado. 

Todavia, conforme será a seguir demonstrado, tal afirmação não pode prosperar, tendo em vista 

que na apuração dos imóveis comparados, diversos pontos não foram analisados ou considerados, 

vejamos. 

Primeiramente, uma simples pesquisa dos imóveis mencionados deixa claro que a pesquisa 

realizada pela CGM tentou equiparar imóveis que não guardam quaisquer similaridades com 

unidade em debate, pois tratam-se de galpões simples e sem a mínima estrutura necessária para 

receber uma unidade de saúde do porte da UPA Pedreira. 

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Atenção à Saúde, preceitua que uma unidade de 

pronto atendimento 24 horas, como no presente caso, deverá contar com um elaborado e detalhado 

programa arquitetônico. 

Depreende-se que o imóvel não poderá ter metragem inferior a 1.300 metros quadrados, e deverá 

possuir diversas estruturas e salas que claramente não poderão ser executadas nos imóveis 

mencionados pela CGM. 

Não obstante, tendo em vista o modelo de hierarquização e o sistema de referência e 

contrareferência aplicado ao Sistema Único de Saúde (SUS), a UPA deverá ter uma distância 
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máxima da rede hospitalar. Hoje esta obrigação é respeitada, todavia tal ponto não foi analisado 

ao se pesquisar os referidos imóveis. 

Outro ponto que deve ser considerado ao se analisar um imóvel que receberá uma unidade de 

saúde do porte da UPA Pedreira é a facilidade de acesso à população, como avenidas de grande 

circulação, transporte público e a concentração demográfica em que vai ser instalada, com o 

objetivo de dirimir o deslocamento da população que utilizará os serviços. 

Assim, novamente os imóveis citados não poderiam ser tidos como aptos a receberem a unidade de 

saúde, pois não preenchem tais requisitos. 

Por fim, porém não menos importante, o parâmetro utilizado pela CGM para avaliar o custo médio 

pago por metro quadrado é, no mínimo, desarrazoado, pois parte da premissa que a área 

efetivamente locada pela ACSC seria somente 758 m², todavia o imóvel em referência possui cerca 

de 2.000 m² de área edificada. 

Deste modo, além dos pontos acima elencado, que inviabilizariam a locação dos imóveis citados, a 

quantia desembolsada pela ACSC está perfeitamente dentro do valor do mercado, uma vez que 

atualmente paga cerca de R$ 27,50 (vinte e sete reais e cinquenta centavos) no metro quadrado. 

Portanto, com base nos documentos e nas informações ora apresentadas, requer que seja 

reavaliada a afirmação de que os valores pagos a titulo de locação pela ACSC seriam 

incompatíveis com o valor de mercado.” 
 

PLANO DE PROVIDÊNCIAS: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

PRAZO DE IMPLEMENTAÇÃO: 

Não houve pronunciamento da unidade sobre o assunto. 

 

ANÁLISE DA EQUIPE DE AUDITORIA: 

Em sua manifestação, a Associação Congregação Santa Catarina afirma existirem diversos pontos 

que não foram considerados pela equipe de auditoria para a escolha do imóvel para a construção de 

uma Unidade de Saúde. 

 

No entanto, diversamente do alegado, quando realizada a pesquisa, foram considerados diversos dos 

parâmetros dos destacados, como a metragem de construção, a facilidade de acesso à população e a 

existência de uma estrutura básica. Ressalta-se que nenhuma das Unidades sob exame apresentaram 

a infraestrutura complexa necessária de uma Unidade de Saúde, fato que, inclusive, justifica a 

necessidade da execução das reformas observadas. Sendo assim, é extremamente improvável que, 

na busca de um imóvel ideal, se encontre previamente todas as condições necessárias para a 

instalação de uma Unidade de Saúde. 

 

Com relação à metragem de construção, foram obtidas imagens do imóvel, por meio do acesso ao 

site Google Maps (https://www.google.com/maps/@-23.6948435,-

46.6760676,93m/data=!3m1!1e3), que permitem o cálculo da área do estabelecimento, 

considerando dois andares construídos. Seguem, abaixo, as imagens do imóvel localizado na 

Avenida Nossa Sra. de Sabará, 4901 - Jardim Campo Grande, São Paulo: 

https://www.google.com/maps/@-23.6948435,-46.6760676,93m/data=!3m1!1e3
https://www.google.com/maps/@-23.6948435,-46.6760676,93m/data=!3m1!1e3
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Imagens 10 e 11: Fotografias obtidas por satélite por meio do Google Maps, com a medição do comprimento e largura 

do imóvel. 

 

Por meio da ferramenta do Google Maps que permite a medição aproximada de distâncias de 

imagens obtidas por satélite, verificou-se que o imóvel, considerando dois andares construídos, 

possui uma área aproximada de 1731 m², diferentemente dos 2000 m² alegados na manifestação da 

ACSC. Considerando o valor mensal de locação de R$ 55.000,00, com a área projetada por meio 

desse cálculo, o valor do custo do m² seria de R$ 31,77, valor este que ainda se encontra acima dos 

R$ 22,21 considerados como valor médio dos imóveis pesquisados na região. Sendo assim, verifica-

se um sobrepreço de aproximadamente 43%, o que permite considerar o valor de locação como 

inadequado para tal região. 

 

RECOMENDAÇÃO 007 

 

Recomenda-se que, nos casos em que se demonstre adequado o procedimento de locação de imóvel 

particular para instalação de Unidade de Saúde por parte de Organizações Sociais, o setor de 

fiscalização da Secretaria Municipal de Saúde verifique se as melhores condições de locação estão 

sendo atendidas, considerando, principalmente, o aspecto financeiro, a fim de otimizar a eficiência 

na gestão de recursos públicos. 

 

RECOMENDAÇÃO 00 

 

Recomenda-se que sejam realizadas novas negociações com os proprietários dos imóveis, por parte 

da ACSC, para que o valor de locação das unidades AMA Pedreira e UBS Jardim Ganhembu sejam 

readequados, a fim de representarem valor compatível com outros imóveis da região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprimento: 19,06 m 

Largura: 45,43 m 

Área com dois andares: 1731 m² 
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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;  

 Circularização de informações; 

 Conferência de cálculos e confronto de valores. 

 


