quinta-feira, 2 de agosto de 2012
Recomendo, ainda, as seguintes proposituras de melhoria:
1 - Atentar para as impropriedades verificadas nas publicações e divulgação em meio eletrônico.
2 - Regularizar as impropriedades de cálculo nas Despesas
com Pessoal e na Receita Corrente Líquida.
3 - Aprimorar a sistemática de levantamento das necessidades de treinamentos dos servidores da Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente - SVMA, contemplando as áreas com
as maiores demandas da Pasta.
4 - Priorizar a participação de servidores em eventos contemplados no Plano Setorial de Capacitação.
5 - Aperfeiçoar o controle da execução das despesas com
aquisições de passagens aéreas.
A respeito das recomendações e determinações, ainda não
atendidas, oriundas do Acórdão relativo ao exercício de
2010 (item 13 do meu relatório), reitero seu cumprimento
à Municipalidade e determino à Subsecretaria de Fiscalização
e Controle a autuação de expediente próprio para acompanhamento. A sua evolução deverá ser informada trimestralmente.
É meu voto.
Plenário Paulo Planet Buarque, 25 de julho de 2012.
a) Eurípedes Sales – Conselheiro Relator.

PROCESSO TC: 72.000.716.12-50
INTERESSADA: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO – PMSP
PREFEITO: GILBERTO KASSAB
ASSUNTO: BALANÇO GERAL DO EXERCÍCIO DE 2011
RELATOR: CONSELHEIRO EURÍPEDES SALES
DECLARAÇÃO DE VOTO APRESENTADA PELO CONSELHEIRO MAURÍCIO FARIA
Apresento, como Revisor, Declaração de Voto, manifestando
desde logo concordância com o voto do Ilustre Relator quanto
à emissão de Parecer Prévio pela aprovação das Contas do
executivo de 2011. No entanto, como Relator regular da Função
Saúde no exercício de 2011, trago uma abordagem complementar em relação a esta Função.
Para tanto, apresento algumas considerações acerca do
conjunto da execução orçamentária, destacando alguns grandes números que situam a força das Receitas e o potencial
de investimento do município em 2011, como uma referência
geral para situar as contas quanto a cada uma das Funções de
Governo, incluindo especificamente a Saúde.
Receitas
No Relatório Anual de Fiscalização, a Evolução das Receitas
(fls. 25) apresenta o seguinte quadro:
Em R$ mil
Receita
2010
2011
Dif.
%
Receitas Correntes
25.391.365
29.027.839
3.636.474
14,3
Receitas de Capital
2.740.603
928.307
(1.812.296)
(66,1)
Total
28.131.968 29.956.145
1.824.178
6,5
Fonte: Ábaco-TCM (20.03.12)
As receitas correntes aumentaram 14,3% em 2011,
percentual consideravelmente maior que a inflação do
período (5,0% IGP-DI, 5,8% IPC-FIPE e 6,5% IPCA).
Em outro quadro, referente à composição da Receita Orçamentária, temos (fls. 26):
Origem
Receita
2010
2011
Dif. %
Receita Tributária
ISS
7.059.432 8.147.926 1.088.494 15,4
IPTU
4.052.143 4.531.673 479.530 11,8
ITBI
950.589 1.126.511 175.922 18,5
IRRF s/ Rend. Trabalho
733.629
823.493
89.863 12,2
Outras (1)
298.056
370.549
72.493 24,3
Subtotal 13.093.849 15.000.152 1.906.303 14,6
Transferências
Cota-Parte do ICMS
5.340.742 5.815.902 475.160 8,9
Correntes
Cota-Parte do IPVA
1.743.336 1.863.244 119.908 6,9
Transferências da
1.357.223 1.424.034
66.811 4,9
Educação (2)
Transferências da
1.038.573 1.072.192
33.619 3,2
Saúde (3)
Outras (1)
373.122
453.864
80.742 21,6
Subtotal 9.852.996 10.629.237 776.241 7,9
Demais Receitas
2.444.520 3.398.450
953.930
39,0
Correntes
Total das Receitas
25.391.365 29.027.839 3.636.474
14,3
Correntes
(1) Inclui deduções
(2) Cód. Alínea 172135, 172401, 972101, 972201.
(3) Cód. Alínea 172133, 176201
Fonte: Ábaco-TCM
Observa-se que a atual Administração Municipal manteve
o traço característico de conseguir aumentar significativamente
o recolhimento de tributos municipais (ISS, IPTU, ITBI), resultado
de um conjunto de medidas específicas para otimizar a arrecadação, adotadas desde 2005.
Esta capacidade especial de incrementar receitas próprias
sem aumento formal de impostos/taxas é uma marca administrativa das gestões pós 2004.
ANO
RECEITA % AUMENTO RECEITA
1999
6.691
2000
7.914
18,28
2001
8.922
12,74
2002
9.444
5,85
2003
10.921
15,64
2004
13.124
20,17
2005
15.071
14,84
2006
17.147
13,77
2007
19.095
11,36
2008
22.277
16,66
2009
23.095
3,67
2010
28.132
21,81
2011
29.956
6,48
Disponível
Quanto às despesas, destaca-se na série histórica de evolução do Disponível, nas sucessivas execuções orçamentárias
a partir de 1999, a presença de Disponível em patamares bastante altos a partir de 2004, sendo que entre 2009/2011 esse
valor mais que duplicou, passando de R$ 2.082 milhões para
R$ 4.860 milhões:
ANO
DISPONÍVEL
DESPESA
1999
53
7.190
2000
64
6.618
2001
904
8.181
2002
842
9.690
2003
484
11.511
2004
359
13.244
2005
2.280
13.869
2006
3.472
16.469
2007
4.120
18.790
2008
2.666
22.621
2009
2.082
23.220
2010
3.757
26.910
2011
4.860
29.902
Considerando que o início de cada exercício traz um forte
incremento de receitas, pelo recolhimento do IPTU (parcela
única) e transferência do IPVA, esses níveis altos do Disponível
ao final dos sucessivos exercícios indicam uma retenção de
recursos que, em parte, poderiam estar sendo gastos sem riscos
para a segurança fiscal do município. Isso pode ser verificado
pelo quadro de Evolução das Disponibilidades (fls. 60):

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
Comparativo
da Evolução
das Disponibilidades
Disponível
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez

Em R$

2007
3.852.685.129
4.480.260.786
4.600.095.013
4.616.773.470
4.608.682.527
4.820.204.229
4.784.377.341
4.851.463.114
5.096.884.869
4.837.432.118
4.671.722.458
4.119.724.244

2008
4.397.302.933
5.084.812.154
5.077.455.908
5.044.753.157
4.753.729.152
4.367.710.508
4.326.073.969
4.335.778.779
4.001.137.610
3.800.786.805
3.689.083.659
2.666.097.542

2009
3.132.789.652
3.990.507.923
3.971.334.490
3.765.376.525
3.788.573.914
3.271.003.003
3.067.540.433
2.877.789.060
2.826.225.170
2.534.271.219
2.451.661.219
2.081.944.744

2010
3.384.746.689
4.069.669.158
4.082.742.984
3.940.463.173
3.567.946.793
3.488.898.680
3.610.190.412
3.697.412.599
3.721.027.144
3.698.437.375
3.876.708.445
3.757.142.873

2011
5.020.951.914
5.979.804.868
6.366.308.689
6.527.535.522
6.306.143.206
6.024.538.269
6.191.065.476
6.086.496.289
5.989.003.820
6.015.513.948
5.853.980.639
4.860.446.247

Fonte: Balancetes Financeiros
Também a correlação Recursos Disponíveis x Dívida de
Curto Prazo (fls. 61/RAF) mostra essa condição de entesouramento de recursos, a indicar um represamento das despesas
pela Administração:
Recursos disponíveis x obrigações de curto prazo Em R$
Passivo Financeiro
2010
2011
Disponibilidade
3.757.142.873,32 4.860.446.246,94
(-) Obrigações de Curto Prazo
2.506.467.431,09 3.170.142.903,96
Restos a Pagar
1.796.216.013,32
1.932.114.471,30
Depósitos Diversos
892.907.988,82
1.552.004.626,76
Fundo de Reserva
(294.917.112,38)
(503.452.277,94)
Créditos de contribuintes
27.154.550,51
85.650.976,70
Credores Diversos, Particulares
64.134.817,34
69.090.501,07
Credores Diversos, Públicos
20.971.173,48
34.734.606,07
(=) Excedente de disponibilidade
1.250.675.442,23 1.690.303.342,98
Fonte: Balancete Patrimonial
Aplicações Financeiras
No que diz respeito às Aplicações Financeiras, temos o
quadro que segue, com os respectivos comentários da Auditoria
(fls. 62):
Composição do Disponível
Em R$
2010 %
2011*
%
Caixa
16.651,51
-14.814,39
-Bancos e Contas Especiais
108.765.737,23 2,9 111.116.814,36 2,3
Aplicações Financeiras
3.648.360.484,58 97,1 4.749.314.618,19 97,7
Saldo do Disponível
3.757.142.873,32 100,0 4.860.446.246,94 100,0
* Valores ajustados: retirado R$ 459,9 milhões das Contas
Especiais BB.7.993-6 e 7.994-4 e adicionados às Aplicações
Financeiras (são valores efetivamente aplicados)
Fonte: Balancete Patrimonial
"O saldo médio mensal das aplicações em 2011 foi de R$
5,68 bilhões, correspondendo a um aumento de 60,4% sobre as
aplicações médias de 2010, que foram de R$ 3,54 bilhões. Os
rendimentos auferidos com as aplicações financeiras em 2011
alcançaram a importância de R$ 625,4 milhões, o que corresponde a um aumento de 76,9% sobre as receitas de aplicações
em 2010 (R$ 353,5 milhões).".
Investimentos
ANO INVESTI- % AUMENTO
% INVES- METRÔ TOTAL (Inv +
%
MENTOS
INVESTI- TIMENTO/
Metrô) (Inv.+Metrô)/
MENTO
RECEITA
Despesa
1999
557
0,08
557
0,08
2000
528
(5)
0,07
528
0,08
2001
382
(28)
0,04
382
0,05
2002
825
116
0,09
825
0,09
2003
1.271
54
0,12
1.271
0,11
2004
1.569
23
0,12
1.569
0,12
2005
612
(61)
0,04
612
0,04
2006
1.561
155
0,09
1.561
0,09
2007
1.991
28
0,10
1.991
0,11
2008
2.424
22
0,11
275
2.699
0,12
2009
1.981
(18)
0,09
50
2.031
0,09
2010
2.364
19
0,08
650
3.014
0,11
2011
2.980
26
0,10
2.980
0,10
Fonte: Relatórios anuais e Balanços PMSP
A série histórica dos Investimentos da PMSP, a partir de
1999, mostra um índice de investimento em relação à despesa
anual variando em torno do patamar de 0,10, com picos em
2003 (0,12), 2004 (0,12) e 2008 (0,11).
Para efeito comparativo, segue o mesmo quadro de Investimentos da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro:
Em R$
Milhões
Ano Dispo- Receita
% Despesa Investi% % Inves- % Invesnível
Aumento
mentos Aumento timento/ timento/
Receita
Investi- Receita Despesa
mento
1999
871 4.661
4.438 1.035
0,22 23,3%
2000 1.101 4.752
1,95 4.405
256 -75,27
0,05
5,8%
2001 2.422 5.403 13,70 4.430
265
3,52
0,05
6,0%
2002 2.313 6.336 17,27 6.415
640 141,51
0,10 10,0%
2003 2.169 6.991 10,34 7.226
699
9,22
0,10
9,7%
2004 2.319 7.822 11,89 7.493
724
3,58
0,09
9,7%
2005 2.693 7.811
-0,14 7.821
557 -23,07
0,07
7,1%
2006 3.460 8.703 11,42 8.332
682
22,44
0,08
8,2%
2007 3.788 9.514
9,32 9.647
872
27,86
0,09
9,0%
2008 3.743 10.955 15,15 11.151
843
-3,33
0,08
7,6%
2009 5.339 11.667
6,50 10.770
400 -52,55
0,03
3,7%
2010 5.306 15.243 30,65 14.278 1.560 290,00
0,10 10,9%
2011 5.083 17.820 16,91 18.723 3.347 114,55
0,19 17,9%
Fonte: Relatórios anuais e Balanços PMRJ
Observa-se que a PMRJ mostra um ritmo extraordinário
de aumento da Receita a partir de 2006, maior ainda do que
aquela da PMSP, e, em 2011, apresenta uma fortíssima elevação
do Investimento, subindo para o patamar de 0,19, e ainda
mantendo um Disponível também elevado ao final desse último
exercício:
E, ainda, conforme dados da Coordenadoria de Auditoria
e Desenvolvimento do Tribunal de Contas do Município do Rio
de Janeiro:
"(...) os investimentos vêm crescendo a taxas próximas a
100% ao ano nos últimos 2 exercícios, como fruto de toda uma
política de urbanização e reestruturação viária implementada
pelo Governo Municipal, vinculada às necessidades impostas
pela futura realização de dois grandes eventos esportivos de
nível internacional, a Copa do Mundo de Futebol em 2014 e
as Olimpíadas em 2016. Todo investimento realizado em 2011
está discriminado por fonte de recurso, demonstrando que a
maior parte da despesa foi realizada com recursos próprios do
município, cerca de 70% do total investido."
Fonte: TCMRJ
São, assim, duas linhas diferenciadas de desenvolvimento
do Investimento por parte da PMSP e da PMRJ, sem que esta
última revele, tampouco, comprometimento da segurança fiscal.
Esse quadro geral da correlação Receitas/Despesas oferece
uma referência básica para situar a execução orçamentária de
2011, inclusive quanto à Função Saúde.
FUNÇÃO SAÚDE
Fundo Municipal da Saúde
Cabe destacar que o Fundo Municipal de Saúde, tornado
obrigatório para os integrantes do SUS pela Lei nº 8.142, de
28 de dezembro de 1990, ainda não foi implementado no
município de acordo com o disposto na legislação, apesar de
reiterada determinação deste Tribunal e de Ação Civil Pública
do Ministério Público do Estado de São Paulo. Em que pese a
Auditoria apontar que "no exercício de 2011 algumas medidas

estruturadoras foram tomadas" e que a "SMS está estudando,
juntamente com a SEMPLA e a SF, outras mudanças que serão
implantadas em 2012 para aprimorar a operacionalização do
FMS", nota-se que já se passaram oito anos desde a expedição
da Lei Municipal nº 13.563/03, que estabelece o FMS. Portanto,
não há razão para o descumprimento pela Administração, em
face da instituição do Fundo, já que há norma cogente, bem
como tempo decorrido mais do que suficiente para sua plena
implementação.
A operacionalização do Fundo Municipal da Saúde possibilita um acompanhamento sistemático das receitas/despesas
na Função Saúde, favorecendo o Controle Interno, o Controle
Externo e o Controle Social.
Despesas x Resultados
Os dados referentes às Despesas com a Função Saúde
em 2011 apresentaram divergência. No Demonstrativo publicado pela Administração no Diário Oficial da Cidade, de
28/01/2012, consta uma Despesa Anual (valores liquidados) de
R$ 5.956.631.182,08 (fls. 219/RAF). Já na tabela Composição
dos Valores da Função Saúde, e em outras, a Auditoria levantou
Despesa de R$ 5.658.739.259,77.
De qualquer forma, o Relatório Anual de Fiscalização, às fls.
253, apresenta um quadro-síntese que expõe situação na qual
as despesas globais com a Função Saúde aumentaram 14,42%
de 2010 para 2011, enquanto os indicadores de resultados
referentes à produção de atendimentos mostram percentuais de
incremento sempre inferiores àquele aumento da despesa total.
Recursos Aplicados x Resultados Apresentados Em R$
Indicador
2010
2011 Variação %
(11/10)
Recursos financeiros
4.945.691.077,99 5.658.739.259,77
14,42
Consultas AMA
9.957.014
10.284.468
3,29
Consultas UBS
8.545.886
8.063.884
-5,64
Consultas Especialidades
1.617.306
1.676.843
3,68
Consultas de Urgência e Emergência
4.180.088
3.906.764
-6,54
Cirurgias
52.889
53.571
1,29
Partos
31.975
32.747
2,41
Leitos instalados
2.741
2.804
2,30
Exames de Imagem
4.351.679
4.318.818
-0,76
Exames Clínicos
31.665.430
35.244.591
11,30
Fonte: SMS/CEINFO
Evolução das Consultas Médicas
Evolução do nº de Consultas 2007 2008 2009 2010 2011(1) Var. % Var. %
médicas
(11/07)
(11/10)
AMA(2)
3.748.098
UBS
8.960.234
842.869
Atendimentos de
Especialidades (AMA(2)
Especialidade e
Ambulatório
de Especialidade)
Total
13.551.201

6.841.832 9.683.987 9.957.014 10.284.468 174,39 3,29
8.768.363 8.617.333 8.549.339 8.063.884 -10,00 -5,68
960.316 1.137.793 1.517.306 1.676.843 98,94 10,51

16.570.511 19.439.113 20.023.659 20.025.195 47,77 0,01

Fonte: SMS/Gerência de Processamento da Produção do
SUS /Sistema de Informação Ambulatorial – SAI
(1) Os dados ambulatoriais de 2011 são preliminares,
pois a produção pode ser apresentada até 3 meses após sua
realização;
(2) A variação nesse caso é referente ao período 2008/2011,
uma vez que o serviço foi iniciado em 2008.
Conforme matéria publicada no jornal Agora, de 24/7/2012,
"(...) para especialistas, a prefeitura não deveria priorizar as
AMAs (que fazem o pronto-atendimento) às UBSs (que oferecem consultas agendadas). 'É uma distorção. A AMA tem baixa
capacidade de resolver problemas e o paciente acaba sem
acompanhamento, que é uma tarefa de UBS', comenta o médico Paulo de Tarso Puccini, especialista em saúde pública. Ele
e o pesquisador Mário Scheffer, da Faculdade de Medicina da
USP, afirmam que as AMAs tinham de ser integradas às UBSs,
como complemento. 'As AMAs não conversam com as UBSs e o
paciente não prossegue no tratamento', diz Scheffer.".
Programa Saúde da Família – PSF / Visitas
Ano Visita
Médico % de
Visita
Variação
Enferm. % de Vis. Outros % de Vis. Prof. % de
Variação Prof. NS. Variação Niv. Médio Variação
2010 274.413
8,12
323.078 -3,33
9.171 0,21 1.394.227 0,24
2011 285.385
4,00
329.155
1,88
8.113 -11,54 1.472.064 5,58
Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de
Atenção Básica - SIAB
Não se têm dados acerca da resolutividade, para a saúde
dos pacientes, dessas quantidades de atendimentos.
De qualquer forma, os números indicam, em princípio, uma
questão geral de gestão na Saúde, pois para um aumento real
expressivo da despesa tem-se uma variação proporcionalmente
baixa dos respectivos indicadores de resultados.
Sistema de Regulação de Vagas – SIGA Saúde
No relatório Anual de Fiscalização (fls. 258/259) constou:
"Foi realizada auditoria conforme Ordem de Serviço n.º
2011.03062.1 (TC 72.001.368/11-20) com o objetivo de verificar o cumprimento das determinações relativas ao Sistema de
Regulação de Vagas - SIGA Saúde.
O relatório foi estruturado para demonstrar se foram atendidas as determinações trazidas no acórdão deste Tribunal
publicado no DOC de 20.07.2010. Além disso, apresentamos
novas constatações quanto aos controles atinentes à administração da fila de espera, agendamento e demanda reprimida
dos encaminhamentos médicos e monitoramento do absenteísmo.
Concluímos que as determinações exaradas por este Tribunal não foram integralmente atendidas devido às seguintes
constatações:
- Não há fornecimento de protocolo informatizado onde
conste a posição ocupada pelo paciente na fila de espera do
SIGA;
- Não há individualização de registro do paciente no processamento de seu pedido de encaminhamento médico, por
meio do número do respectivo cartão de identificação Sistema
Único de Saúde – SUS, a partir do registro da primeira demanda
de procedimento para o usuário no SIGA;
- Não houve implantação e operacionalização, no SIGA, do
registro de toda a oferta de serviços das unidades hospitalares
da rede municipal e contratualizada;
- Os sistemas informatizados da rede estadual e federal
não estão integrados com o SIGA, impossibilitando o registro
consolidado das vagas ofertadas para fins regulatórios;
- Não existe uma regulação única para os serviços de saúde
no Município de São Paulo;
- O projeto para 'Fortalecimento do SUS/São Paulo', apresentado pela SMS para solucionar os problemas constatados e
reduzir as anomalias quanto ao tempo de espera para a realização de exames, não identifica as ações e estratégias que serão
adotadas para tanto.
Além do acompanhamento das determinações contidas
no Acórdão, constatamos outras anomalias que dificultam a
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redução do tempo de espera para a realização de exames e
consultas de especialidades conforme segue:
Quanto ao agendamento e fila de espera
- Existem funcionários sem treinamento específico para
operar o sistema SIGA e/ou acumulando o papel de regulador
local com outras funções;
- Não há um cronograma de disponibilização das vagas no
sistema, impondo-se às unidades solicitantes a consulta dessa
disponibilidade várias vezes ao dia;
- O acesso das UBS às vagas oferecidas pelas unidades executantes depende do número de reguladores locais, da capacitação dos funcionários, ou ainda, da infraestrutura existente, o
que gera distorções na apropriação dessas vagas.
- Não existe integração entre o módulo 'fila de espera' e
o módulo 'agendamento' no sistema SIGA, permitindo que o
regulador local realize agendamentos que desobedeçam, sem
quaisquer justificativas, à ordem dos inscritos na fila, motivo da
recomendação 11.7.1."
Em suma, a questão crucial da Regulação, que trata de
fazer corresponder as demandas com procedimentos (consultas
de especialidades, exames, cirurgias) com as respectivas ofertas
permanece ainda sem um equacionamento em 2011, embora
constitua elemento essencial para o planejamento e gestão
da Saúde.
Contratos de Gestão
No relatório Anual de Fiscalização (fls. 264/265) constou:
"Em 2011, foram destinados R$ 1.179.374.610,60 (tabela
13), que correspondem a 20,84% das despesas liquidadas na
função saúde, para atender aos 27 Contratos de Gestão em
vigência."
A partir desses acompanhamentos relacionados na tabela
35 elencamos as principais constatações obtidas em 2011
considerando a representatividade e o número de ocorrências
das mesmas:
Responsabilidade da SMS
O acompanhamento das execuções financeiras dos Contratos de Gestão é inadequado, existindo atraso e insuficiência nos
repasses de recursos às Organizações Sociais, inexecução das
atribuições inerentes à Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF) e falta de fiscalização nas gestões financeiras, em
especial na análise das prestações de contas.
- A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização (CAF)
não cumpre suas obrigações legais, dentre as quais: avaliar
a execução dos contratos, analisar as prestações de contas
apresentadas e elaborar relatórios conclusivos sobre as análises
procedidas;
- Falta de fiscalização na gestão financeira dos contratos,
em especial na análise das prestações de contas;
- Atrasos nos repasses dos recursos financeiros destinados
ao custeio das unidades de saúde, fazendo com que algumas
Organizações Sociais se valessem de empréstimos bancários
como forma de honrar seus compromissos;
- Não repasse às Organizações Sociais dos recursos financeiros destinados aos investimentos, impossibilitando a realização de reformas, adequações e aquisição de equipamentos;
- Falta de repasse às Organizações Sociais dos valores
correspondentes a parte variável da remuneração dos contratos,
ou seja, aqueles vinculados ao cumprimento de metas.
Responsabilidade das Organizações Sociais
- Não foram utilizadas contas correntes específicas para
movimentação dos recursos dos contratos, dificultando assim o
controle financeiro dos mesmos;
- Desobediência ao Regulamento de Compras;
- Produção de serviços abaixo do volume pactuado, principalmente em relação aos atendimentos médicos.
Registramos que em 2011 foi lançado o Edital de Licitação
nº 002/2011 com o objetivo de contratar serviços especializados
de consultoria técnica e operacional para ampliação e aprimoramento da contratualização dos serviços de saúde.
A SMS reconhece que o contexto do novo modelo de contratualização de serviços de saúde através de parcerias com entidades sem finalidade lucrativa requer um amplo processo de
ajuste organizacional até então inexistente, justificando assim a
necessidade de contratação de uma consultoria:
"A relevância desta proposta está na importância da consolidação dos novos modelos de gestão implantados nos últimos anos, e a proposição de desenvolvimento dos componentes
e produtos atrelados a este serviço especializado visa o alcance
de metas estratégicas para a administração pública municipal.
Estas envolvem desde capacitação profissional, instrumentalização da SMS até o estabelecimento da evolução dos mecanismos de contratualização, para melhoria do acompanhamento
e avaliação dos CG e consolidação do modelo assistencial territorial. Dessa forma, a SMS entende que a melhor opção para
fortalecer este processo de melhoria é a contratação de serviços
especializados de consultoria focados no fortalecimento dos
novos modelos de gestão de serviços de saúde'."
Ou seja, tendo os primeiros Contratos de Gestão sido
celebrados ainda em 2008, apenas ao final de 2011 a Administração licita a contratação de consultoria de apoio à fiscalização desses Contratos, sem que se tenham ainda os possíveis
resultados dessa atividade de suporte.
De qualquer forma, a própria contratação de um apoio
à fiscalização nos últimos meses do ano significa a admissão tácita de que essa fiscalização dos Contratos de Gestão
em 2011 manteve-se falha, isto para uma despesa de R$
1.179.374.6110,60.
Para que se tenha uma correlação entre o valor dos
repasses às OSs nos Contratos de Gestão, no total de R$
1.179.374.610,60, e as maiores despesas por Projeto/Atividade
(fls. 42/RAF), temos:
Concessão dos Serviços Divisíveis de Limpeza Urbana em Regime Público R$ 631.996.000,00
Serviços de Engenharia de TráfegoR
$ 520.272.000,00
Administração da Subprefeitura
R$ 449.162.000,00
Varrição e Lavagem de Vias Públicas
R$ 423.341.000,00
Gerenciamento de Transporte
R$ 369.000.000,00
Por sua vez, na especificação das despesas com Transporte
temos um gasto de R$ 520.000.000,00 com Transportes Locais
e Estruturais (permissionários e concessionários).
Esses números situam a ordem de grandeza do valor das
transferências às OSs nos Contratos de Gestão em comparação
com outras grandes despesas tradicionais da Prefeitura em serviços essenciais (Limpeza Urbana, Tráfego, Transportes).
Plano de Produção de Leitos Hospitalares
No exercício de 2011, surgem ações contraditórias e sem
efetividade na produção de leitos hospitalares.
O Plano de Metas da Agenda 2012 previa genericamente
a construção de três novos hospitais. Como o Plano Plurianual
(PPA) 2010-2012 também estabeleceu a construção de três hospitais em Vila Brasilândia, Parelheiros e Vila Matilde, devemos
deduzir que são esses os hospitais previstos no Plano de Metas.
Todavia, em 2011, a Administração lançou a licitação da
PPP da Saúde, prevendo obras de infraestrutura para três novos
hospitais, três hospitais totalmente reformados e equipados e
seis novos edifícios hospitalares que substituiriam os prédios
que atualmente abrigam estes hospitais, significando um incremento quantitativo e qualitativo nos leitos. Entretanto, a meta
da Agenda 2012 não foi reajustada para adquirir coerência com
o programa da PPP.
Ao mesmo tempo, ainda em 2011, a Administração anunciou outra ação paralela para produção de leitos, pela via da
desapropriação e reforma de edifícios abandonados visando
transformá-los, em alguns meses, em hospitais. Como não revo-

