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RELATÓRIO

I - INFORMAÇÕES

1 - NATUREZA DO TRABALHO: INSPEÇÃO

2 - IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA:

Denominação
:

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia- Sesab

Endereço: Avenida Luiz Viana Filho, 4ª Avenida, Plataforma VI, s/nº, Lado B, CAB
Telefone/Fax: (0**71) 3115-4174
Secretário: Jorge José Santos Pereira Solla
Endereço: Rua Marechal Floriano, nº 41, Edf. Solar Elysio Nunes, ap. 101, Canela, 

Salvador/Ba, CEP 40.110-010
Período: A partir de 02/01/2007 

3  -  IDENTIFICAÇÃO  DAS  UNIDADES  RESPONSÁVEIS  PELOS  CONTRATOS  DE 
GESTÃO:

Denominação: Superintendência de Atenção Integral à Saúde - SAIS
Telefone/Fax: (0**71) 3115-4179
Superintendente: Alfredo Boa Sorte Junior
Endereço: Av. Sete de Setembro, no 4277, apto. 102, Barra, Salvador/Ba, CEP 

40.140-110
Período: De 05/01/2007 a 01/04/2010

Superintendente: Gisélia Santana Souza
Endereço: Rua Manuel Barreto, no 252, apto. 1301, Graça, Salvador/Ba, CEP 

40.150-360
Período: A partir de 02/04/2010

Denominação: Diretoria de Gestão da Rede Própria  - DGRP
Diretor: Renan Oliveira de Araújo
Endereço: Rua Macapá, no 461, apto. 801, Ondina, Salvador/Ba, CEP 40.170-150
Período: De 05/01/2007 a 01/03/2011
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Diretor: Paulo José Bastos Barbosa
Endereço: Rua  Manoel  Gomes  de  Mendonça,  no 229,  apto. 302,  Pituba, 

Salvador/Ba, CEP 41810-820
Período: A partir de 02/03/2011

Denominação: Diretoria da Rede Própria sob Gestão Indireta  - DIRPGI
Diretora: Cláudia Maria Gomes Varjão
Endereço: Rua  Arthur  de  Azevedo  Machado,  no 296,  apto. 201,  Costa  Azul, 

Salvador/Ba, CEP 41.760-000
Período: De 05/08/2008 a 25/03/2011

Diretora: Rosangela Góes Rabelo 
Endereço: Rua Dr. José Peroba, no 73, apto. 202,  Costa Azul, Salvador/Ba, CEP 

41.760-310
Período: A partir de 26/03/2011

II - INTRODUÇÃO E OBJETIVO

Em  cumprimento  à  Ordem  de  Serviço  Externo  no 001/2011,  expedida  pela  2ª 

Coordenadoria  de  Controle  Externo,  procedemos  à  inspeção  referente  aos  contratos 

celebrados  pelo  Estado  da  Bahia,  no  âmbito  da  sua  Secretaria  da  Saúde,  com 

organizações  sociais  para  gestão  de  unidade  hospitalares,  objetivando  verificar  a 

economicidade, eficiência e eficácia no cumprimento do objeto pactuado, a efetividade dos 

controles  exercidos  pela  Sesab  para  acompanhamento  e  avaliação  das  gestões  das 

entidades contratadas, com ênfase quanto aos aspectos relacionados a pessoal, estrutura, 

atendimento aos usuários dos serviços, guarda e conservação do patrimônio público sob 

responsabilidade das contratadas.

III - ALCANCE, PROCEDIMENTOS E FONTES DE CRITÉRIO

Os exames, referenciados ao exercício de 2010/2011, com extensão a outros períodos, 

quando necessário, foram realizados na extensão devida, abrangendo as principais áreas 

de risco para o alcance dos objetivos do Programa Estadual de Organizações Sociais e 

conduzidos em conformidade com as normas e procedimentos de auditoria governamental 

de  aceitação  geral  no  Brasil,  compatíveis  com  os  preconizados  pela  Organização 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai), conforme recomenda o Ato 
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no 313 de 22/09/2000 deste Tribunal, compreendendo: a) o planejamento dos trabalhos; b) 

a  constatação,  com base  em testes,  das  evidências  e  dos  registros  que  suportam os 

valores  e  as  informações  apresentadas;  e  c)  a  verificação  da  observância  às  normas 

aplicáveis.

Assim,  a  análise  abrangeu as onze unidades hospitalares  sob gestão de organizações 

sociais,  em  2011,  relacionadas  na  Tabela  04  deste  Relatório,  nas áreas  jurídica, 

orçamentária,  financeira,  operacional  e  patrimonial,  estas  duas  últimas  através  da 

realização de procedimentos  in  loco nas unidades inspecionadas,  exceto  nos Hospitais 

Eurídice Santana e de Castro Alves.

No curso desta auditoria não foram impostas limitações ao escopo dos exames, para os 

quais foram adotados, principalmente:

a) como procedimentos:

• exame dos processos de formalização dos contratos de gestão;

• análise  de  relatórios correlatos de  auditoria  deste Tribunal,  de  relatórios  elaborados 

pelos  órgãos  responsáveis  pelo  acompanhamento  e  fiscalização  dos  contratos  de 

gestão  e  de  relatórios  e  documentação  apresentada  pelas  organizações  sociais  à 

DIRPGI/Sesab;

• levantamento  de  dados  orçamentários  e  financeiros  no  Sistema  de  Informações 

Contábeis e Financeiras (Sicof);

• verificação  in loco das instalações dos hospitais sob gestão das organizações sociais 

selecionados;

• entrevistas com dirigentes e servidores da Sesab e das organizações sociais.

b) como fontes de critério:

• Constituição Federal;

• Emenda Constitucional no 19/1998 - modifica o regime dispõe sobre princípios e normas 

da  Administração  Pública,  servidores  e  agentes  públicos,  controle  de  despesas  e 

finanças públicas;
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• Lei  Complementar  Federal  no 101/2000  -  estabelece  normas  de  finanças  públicas 

voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

• Lei Federal no 8.080/1990 - dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes;

• Lei Federal no 8.666/1993 - estatui normas para Licitações e Contratos Administrativos;

• Lei Federal no 9.637/1998 - dispõe sobre a qualificação de entidades como organização 

social e cria o Programa Nacional de Publicização;

• Lei  Federal  no 9.648/1998 -  altera dispositivos  das Leis  nos 3.890/1961,  8.666/1993, 

8.987/1995, 9.074/1995 e 9.427/1996;

• Constituição Estadual;

• Lei  Complementar  Estadual  no 005/1991  -  Lei  Orgânica  do  Tribunal  de  Contas  do 

Estado;

• Lei  Estadual  no 8.647/2003  -  dispõe  sobre  o  Programa  Estadual  de  Organizações 

Sociais;

• Lei Estadual no 9.433/2005 - dispõe sobre licitação, contratação e alienação no âmbito 

estadual;

• Decreto Estadual no 8.890/2004 - regulamenta a Lei no 8.647/2003;

• Decreto Estadual no 9.588/2005 - altera o Decreto  no 8.890/2004;

• Resolução Regimental no 012/93 do TCE - dispõe sobre as normas de procedimento 

para o controle externo da Administração Pública; e

• Princípios Fundamentais de Contabilidade.

IV - RESULTADO DA INSPEÇÃO NOS CONTRATOS DE GESTÃO

A conclusão dos trabalhos de auditoria,  objeto  desta inspeção,  autoriza a emissão dos 

comentários e observações apresentados a seguir. 

1 -  INFORMAÇÕES PRELIMINARES

O modelo de gestão das unidades hospitalares abrangidas por esta inspeção se respalda 

na  Lei  Estadual  no 8.647,  de  29/07/2003,  que  dispõe  sobre  o  Programa  Estadual  de 

Organizações Sociais, cujo objetivo é fomentar a absorção pelas referidas entidades de 

atividades  e  serviços  de  interesse  público,  dentre  os  quais,  os  de  saúde.  Tal  modelo 
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consiste na transferência da gestão de unidades hospitalares do Estado para entidades de 

direito privado, sem fins lucrativos, previamente qualificadas como organizações sociais, 

mediante contratos de gestão.

Por sua vez, o aludido Programa Estadual de Organizações Sociais é vinculado, além da 

Secretaria de Estado da área que abrange as atividades e serviços sujeitos à transferência, 

à Secretaria da Administração do Estado (Saeb), cujo titular preside o Conselho de Gestão 

das Organizações Sociais (Congeos), órgão consultivo, deliberativo e de supervisão, com a 

finalidade de planejar, coordenar, acompanhar e implementar as suas ações, ficando sua 

operacionalização  à  cargo  da  Superintendência  de  Gestão  Pública  desta  Secretaria 

(SGP/Saeb),  por  força  do  art.  2º  do  Decreto  Estadual  nº  8.890,  de  21/01/2004,  que 

regulamenta a Lei Estadual nº 8.647/2003. O organograma apresentado a seguir ilustra o 

funcionamento do programa retro descrito:

FIGURA 01 – Organograma dos Órgãos Responsáveis pelo Desenvolvimento do
Programa Estadual de Organizações Sociais na área de Saúde

                    Fonte: Site da SESAB/Site da SAEB/Auditoria TCE
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É relevante  observar  que a  atual  composição do  Congeos,  detalhada no  Quadro  2,  a 

seguir, não reflete a disposição do §1º do art. 2º da Lei Estadual nº 8.647/2003, tendo em 

vista que não contam com os seis representantes da sociedade civil previstos na referida 

disposição, além de constar na sua composição membro (Maurício Sancho Rios Xavier) 

cuja  qualificação  original  (sócio  da  RX  Produtores  de  Filmes)  não  o  qualifica  como 

representante da sociedade civil, de sorte que, assim, a atuação do referido Conselho não 

se reveste da legitimidade que a disposição legal visou lhe conferir.

QUADRO 01 - Composição do Conselho de Gestão das Organizações Sociais

Membros Atual Cargo no Conselho Cargo
Manoel Vitório da Silva Filho Presidente Secretário da Administração
Edelvino da Silva Góes Filho Suplente Chefe de Gabinete da Saeb
Roberto de Oliveira Muniz Conselheiro Titular Secretário de Agricultura, Reforma Agrária e Irrigação
Sandra Lúcia de Carvalho Fontes Conselheiro Suplente Superintendente de Agricultura Familiar da Seagri
Osvaldo Barreto Filho Conselheiro Titular Secretário da Educação

Antonio Almerico Biondi Lima Conselheiro Suplente Superintendente de Educação Profissional e Projetos 
Especiais

Jorge José Santos Pereira Solla Conselheiro Titular Secretário da Saúde
Alfredo Boa Sorte Junior Conselheiro Suplente Superintendente de Ação Integral à Saúde
José Caires Meira Conselheiro Titular Presidente do Sindicato dos Médicos (Sindimed)

Tereza Cristina Bonfim de Jesus Deiró Conselheira Suplente Presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde do 
Estado da Bahia 

Mauricio Sancho Rios Xavier Conselheiro Titular RX Produtores de Filmes
Ubiramar Bispo de Souza Conselheiro Suplente Central de Associação do Litoral Norte (Cealnor)
Hércules Azevedo da Silva Conselheiro Titular Professor da Rede Pública de Sergipe

Danilo Grindatto Conselheiro Suplente Coord. do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente 
e Coord. da Pastoral do Menor na Bahia e Sergipe.

Fonte: Site Saeb (http://www.saeb.ba.gov.br/acoes_prog_org-sociais_instituindo.asp)

Atualmente encontram-se sob o modelo de gestão 11 unidades hospitalares localizadas na 

capital  e em diversas regiões do estado,  apontadas no mapa seguinte,  custeadas com 

recursos orçamentários da  Atividade 2640 (Gerenciamento das Unidades Ambulatoriais e 

Hospitalares  sob  Gestão  em  Parceria)  do  Programa  129  (Reorganização  da  Atenção 

Especializada).
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FIGURA 02 – Localização Geográfica das Unidades de Saúde sob Contrato de Gestão

FontFonte: Ofic. SGP nº 044/2010

Do  total  da  dotação  final  do  Orçamento  do  FES/BA,  única  unidade  orçamentária  da 

Administração  Direta  da  Secretaria  da  Saúde,  no  valor  de  R$3.111.655.564,00, 

correspondente a uma participação de 98,83% da dotação final da Sesab, foram destinados 

para  o  Programa 129  recursos no  montante  de  R$2.073.822.465,00,  correspondente  a 

66,65%, para a operacionalização básica tanto das unidades ambulatoriais e hospitalares 

sob  gestão  direta  da  Secretaria  quanto  das  transferidas  para  a  gestão  de  terceiros 

(organizações sociais e empresas privadas), conforme detalhamento apresentado na tabela 

a seguir:

TABELA 01 – Dotação Final dos Projetos e Atividades Contemplados no 
Programa 129 (Reorganização da Atenção Especializada) em 2010

   (Em R$)
Projetos / Atividades Dotação Atual

1841 - Organização de Redes Assistenciais de Atenção Especializada em Saúde no Estado 179.000,00
1843 - Implementação do Plano Estratégico de Atenção Hospitalar 27.500,00
2640 - Gerenciamento das Unidades Ambulatoriais e Hospitalares sob Gestão em Parceria 313.496.894,00
2641 - Gerenciamento das Unidades Ambulatoriais e Hospitalares sob Administração Direta 549.002.558,00
2642 - Ampliação do Número de Transplantes do Estado 178.000,00
2875 - Operação da Rede de Serviços de Saúde Credenciada ao SUS 445.524.851,00
3354 - Melhoria da Assistência à Saúde 7.555.090,00
4139 - Assistência Complementar para Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade 34.595.239,00
4341 - Administração de Pessoal e Encargos do Grupo Ocupacional 721.707.333,00
4378 - Implantação da Internação Domiciliar nos Municípios 1.556.000,00
Total do Programa 129 (Reorganização da Atenção Especializada) 2.073.822.465,00
Fonte: Relatórios do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - Sicof/2010.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4470, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000

9



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 2B

Observa-se, da apreciação da tabela anterior, que para a operacionalização das unidades 

ambulatoriais  e  hospitalares  transferidas  para  a  gestão  das  organizações  sociais  e 

empresas privadas (Atividade 2640) foram destinados recursos orçamentários no montante 

de R$313.496.894,00, mediante descentralização para a unidade gestora responsável pela 

sua execução, a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (Sais).

Inobstante  o  significativo  volume, ressalta-se  a  deficiência  do  sistema de  programação 

orçamentária e de aferição de resultado da aplicação dos aludidos recursos orçamentários, 

tendo em vista os limitados e imprecisos indicadores de desempenho  constantes do PPA 

2008-2011  (vide  quadro  a  seguir)  e  o  precário  acompanhamento  caracterizado  pela 

ausência  de  um sistema  devidamente  estruturado  para  avaliar  os  resultados  quanto  à 

eficácia,  eficiência  e  economicidade,  uma  vez  que,  apesar  da  existência  de  diversos 

sistemas institucionais utilizados (como os de monitoramento da gestão estadual, Siplan e 

Sicof e os sistemas de saúde de base nacional,  SIA/SIH,  SIM, Sinasc,  SIAB, SI-PNI e 

Sinan), não se constata interface entre eles de forma a propiciar a aludida finalidade, o que 

pode ser atribuído também à imprecisão e intempestividade dos dados neles alimentados.

QUADRO 02 - Indicadores Estabelecidos no Plano Plurianual para o 
Programa de Reorganização da Atenção Especializada

Indicador Unidade de 
Medida

Referência
Índice Ano

Índice 
Esperado 

Percentual  de  hospitais  da  rede  própria  com  taxa  de 
mortalidade específica dentro do padrão preconizado % 51,9 2006 70

Percentual  de  municípios  acima  de  100  mil  habitantes 
com programa de internação domiciliar implantado % 0 2006 100

Taxa de captação de múltiplos órgãos pela Sesab Por milhão de 
habitantes 1,3 2006 6

Fonte: PPA 2008-2011 

A responsabilidade na estrutura da Sesab pelo desenvolvimento  da referida Atividade é 

atribuída à Superintendência de Atenção Integral à Saúde (Sais), através de sua Diretoria 

da  Rede  Própria  sob  Gestão  Indireta  (DIRPGI),  sem  prejuízo  de  sua  vinculação 

administrativa à Diretoria Geral e às demais instâncias reguladoras do Sistema Único de 

Saúde (SUS).
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A partir de registros do Sicof, constata-se que, efetivamente, foram pagos, no exercício de 

2010, às organizações sociais e empresas privadas gestoras das unidades ambulatoriais e 

hospitalares, recursos no montante de R$299.841.816,40, conforme detalhado na tabela a 

seguir:

TABELA 02 - Distribuição dos Recursos em 2010

      (Em R$)
Unidade de Saúde Organização Social Gestora Valor Pago

Hospital Estadual da Criança Instituto Sócrates Guanaes 11.098.500,00
Maternidade de Referência Prof. José Maria de 
Magalhães Netto Santa Casa de Misericórdia da Bahia 50.958.494,31

Hospital São Jorge Associação Obras Sociais Irmã Dulce 15.421.057,77
Hospital do Oeste Associação Obras Sociais Irmã Dulce 42.335.301,30
Hospital Eurídice Santana Associação Obras Sociais Irmã Dulce 5.836.529,32
Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães (Porto 
Seguro) Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária 20.621.022,19

Hospital Regional Dantas Bião Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de Promoção Sanitária 22.769.562,07
Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus Instituto Fernando Filgueiras 25.294.619,97
Hospital Regional de Juazeiro Instituto de Medicina Integral - Prof° Fernando Figueira 20.958.366,96
Hospital Geral Santa Tereza Fundação José Silveira 10.333.955,52
Hospital Regional de Castro Alves Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Castro Aves 3.399.386,02
Subtotal 229.026.795,43

Unidade de Saúde Empresa Contratada Valor Pago
Hospital do Subúrbio Prodal Saúde S/A 18.816.875,00
Unidade de Emergência de São Caetano DMX Assessoria e Gestão Ltda. 5.832.896,51
Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães (Mairi) DMX Assessoria e Gestão Ltda. 4.933.866,29
Hospital Professor Carvalho Luz SM Assessoria Empresarial e Gestão Hospitalar Ltda. 8.167.236,43
Hospital Geral de Itaparica SM Assessoria Empresarial e Gestão Hospitalar Ltda. 6.430.247,94
Hospital de Ibotirama SM Assessoria Empresarial e Gestão Hospitalar Ltda. 6.083.506,87
Hospital Eládio Lasserre SM Assessoria Empresarial e Gestão Hospitalar Ltda. 20.550.391,93
Subtotal 70.815.020,97
TOTAL 299.841.816,40
Fonte: Relatórios do Sistema de Informações Contábeis e Financeiras - Sicof/2010.

2 - INSTRUMENTALIZAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE GESTÃO

A Lei Estadual nº 8.647/2003 estabelece expressamente (art. 3º) que a transferência da 

gestão e execução de atividades e serviços de interesse público no âmbito do Programa 

Estadual  de  Organizações Sociais  se  efetiva  mediante  contrato  de  gestão,  delineando, 

ainda,  o conceito, a forma e o conteúdo destes pactos, o que conduz à visualização da sua 

classificação  na  categoria  dos  contratos  administrativos,  razão  que,  conjugada  à 

objetividade  que  deve  prevalecer  neste  contexto,  orienta  para  limitação  da  abordagem 

sobre os seus diversos aspectos suscitados pela doutrina.
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Enseja ressaltar a sua origem no direito francês, como meio de controle administrativo ou 

tutela das empresas estatais francesas, mesmo objetivo visado em sua origem no direito 

brasileiro. A idéia básica na utilização dos contratos de gestão é o alcance pelas empresas 

estatais de determinados objetivos coerentes com planos de governo, atribuindo-lhes maior 

autonomia, facilitando e reduzindo o controle sobre suas atividades. Assim, as atividades 

de  controle  e  direção,  que  se  misturam  nas  formas  tradicionais  de  tutela,  são  mais 

nitidamente separadas, face a autonomia na gestão atribuída às empresas, limitando-se a 

Administração Direta  a  verificar  se os  resultados foram alcançados.  Daí,  o  controle  de 

resultados como a essência apontada, em geral, para tais pactos.

Entretanto, as peculiaridades que lhes são atribuídas no estatuto do Programa Estadual de 

Organizações Sociais autoriza o entendimento sobre diferença significativa daquele modelo 

original, tendo em vista que a estrutura do contrato de gestão definida na referida legislação 

abrange,  além dos aspectos relacionados a seguir,  comum a ambos,  um sistema mais 

rigoroso de avaliação periódica para acompanhamento e verificação objetiva do grau de 

atingimento das metas, a saber:

➢ disposições  estratégicas:  objetivos  da  política  pública  à  qual  se  refere,  missão, 

objetivos estratégicos e metas institucionais com seus respectivos planos de ação;

➢ indicadores  de  desempenho:  representação  quantificável  para  mensuração  das 

metas propostas, tendo como base um determinado padrão convencional; e

➢ definição de meios e condições para execução das metas.

Reflete,  assim, a  legislação referida,  a previsão do contrato de gestão introduzida pela 

Emenda Constitucional nº 19/1998 (Reforma Administrativa) no ordenamento jurídico do 

Brasil, através do art. 37, §8º, da CF. 

Além disso, aspectos que se identificam nos moldes do contrato de gestão atribuídos pelo 

estatuto do Programa Estadual de Organizações Sociais, tais como: vinculação contratual; 

cláusula de permanência obrigatória da entidade contratada, tendo em vista a exigência da 

continuidade  dos  serviços  prestados;  estipulação  de  objetivos,  metas  e  padrões  de 

desempenho a serem alcançados e sanções para o não atingimento, são peculiaridades 

para classificá-lo  como contrato  administrativo,  sujeitando-se,  portanto,  aos  princípios e 

regras a este inerentes, inclusive ao controle externo.
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É neste sentido o entendimento deste Tribunal de Contas, ao adotar diretriz que norteia a 

elaboração  de  anteprojeto  de  resolução  para  o  estabelecimento  de  normas  e 

procedimentos próprios para o controle externo dos contratos de gestão firmados entre o 

Poder Público e as organizações sociais e a realização desta inspeção, bem como dos 

órgãos da Administração Estadual ao encaminhar para apreciação desta Corte as contas 

relativas a tais gestões.

Assim, conforme já mencionado neste Relatório, a auditoria abrange 11 contratos de gestão 

descritos na tabela a seguir, firmados para gerir unidades hospitalares da administração 

estadual por meio de organizações sociais, com respaldo na Lei Estadual nº 8.647/2003:

TABELA 03 - Contratos de Gestão Vigentes em 2010
   (Em R$)

Contrato 
Nº OS Contratada Unidade de Saúde Município Vigência

Atual
Valor Atual 

(anual)

040/10 Instituto Sócrates Guanaes (*) Hospital Estadual da Criança Feira de Santana 30/07/2010 a 
30/07/2012 83.462.120,00

034/06 Santa Casa de Misericórdia da Bahia
Maternidade de Referência 
Prof. José Maria de 
Magalhães Netto

Salvador 12/06/2006 a 
11/06/2011 55.300.233,59

031/10 Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de 
Promoção Sanitária (*)

Hospital Deputado Luís 
Eduardo Magalhães Porto Seguro 19/05/2010 a 

18/05/2012 53.120.004,60

037/06 Associação Obras Sociais Irmã Dulce Hospital do Oeste Barreiras 21/06/2006 a 
20/06/2011 41.724.200,16

126/09 Instituto Fernando Filgueiras Hospital Regional de Santo 
Antônio de Jesus

 Santo Antônio de 
Jesus

16/11/2009 a 
15/11/2011 35.951.539,32

079/09 Instituto de Medicina Integral - Prof° 
Fernando Figueira

Hospital Regional de 
Juazeiro Juazeiro 01/07/2009 a 

30/06/2011 27.601.399,80

036/06 Monte Tabor Centro Ítalo Brasileiro de 
Promoção Sanitária

Hospital Regional Dantas 
Bião Alagoinhas 20/06/2006 a 

18/06/2011 26.057.556,96

077/09 Associação Obras Sociais Irmã Dulce Hospital São Jorge Salvador 12/06/2009 a 
11/06/2011 18.282.310,62

020/10 Fundação José Silveira Hospital Geral Santa Tereza Ribeira do Pombal 30/03/2010 a 
29/09/2010** 6.951.871,86

427/08 Associação Obras Sociais Irmã Dulce Hospital Eurídice Santana Santa Rita de Cássia 18/07/2008 a 
16/07/2011 6.289.296,24

108/09 Associação de Proteção à Maternidade 
e Infância de Castro Aves

Hospital Regional de Castro 
Alves Castro Aves 01/10/2009 a 

30/09/2011 4.484.796,00

TOTAL 359.225.329,15
Fonte: Contratos
Nota: (*) Valor global do contrato para o período de dois anos.
          (**) Contrato Emergencial. Após essa data, pago por indenização.

Os  valores  apresentados  na  tabela  acima  correspondem  aos  recursos  financeiros 

estipulados  para  custeio  da  gestão  das  unidades  hospitalares  transferidas  apenas  no 

exercício  de  2010,  com exceção dos referentes  ao  Hospital  Estadual  da  Criança e  ao 

Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães, destinados ao custeio dos seus períodos de 

vigência, entre 2010 e 2012.
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Tendo em vista a autorização legislativa, através da retrocitada Lei Estadual nº 8.647/2003, 

fica  superado,  nesta  oportunidade,  o  exame  da  legalidade  da  transferência  da 

administração das unidades hospitalares para as organizações sociais, inobstante o debate 

doutrinário  e jurisprudencial  acerca da constitucionalidade do instituto  das organizações 

sociais e do contrato de gestão, mesmo porque a partir da decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 1.923, não subsiste razão 

jurídica  que ampare  a suspensão de eficácia  da  citada lei  federal  e  de  suas similares 

estaduais.

Prevaleceu,  assim,  a  interpretação  do  art.  197  da  Constituição  Federal  que  faculta  à 

Administração Pública a prestação indireta dos serviços públicos, no entendimento de que 

não  restaria  nenhum  sentido  para  tal  dispositivo  se  o  Estado  só  pudesse  aceitar  a 

colaboração de terceiros  quando a  sua própria  rede de equipamentos  de  saúde fosse 

incapaz de assegurar a prestação desses serviços necessários à garantia da saúde da 

população, em cumprimento do que determina o §1º do art. 199 da Constituição Federal e 

os arts. 24 e 25 da Lei Federal nº 8.080/1990.

Atribuída pela mencionada decisão do STF, ainda que em caráter provisório, a presunção 

de  constitucionalidade  à  lei  federal  e  às  leis  estaduais  similares  que  qualificam como 

organizações  sociais  as  pessoas  jurídicas  de  direito  privado  sem  fins  lucrativos  para 

transferência  de  atividades  estatais,  não  se  vislumbra  argumentação  para  sustentar  a 

impropriedade  da  transferência  através  de  contrato  de  gestão,  tendo  em  vista  a  sua 

expressa previsão nas aludidas legislações instituidoras dos programas de publicização, 

que se reporta à situação diversa daquela em que o Estado, por insuficiência de seus 

recursos  materiais  e  humanos,  recorre  à  colaboração  da  iniciativa  privada,  celebrando 

contrato ou convênio, para que esta supra com seus recursos a sua deficiência, na hipótese 

do  §1º do art.  199 da Constituição Federal.  A peculiaridade que envolve o contrato de 

gestão é que o Estado transfere para as organizações sociais os seus recursos e mantém 

regime de fiscalização, avaliação e financiamento dos serviços a que eles se destinam.

Com tal respaldo se procedeu a transferência da administração das unidades hospitalares 

para as organizações sociais, norteada pelas seguintes diretrizes básicas:
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I - adoção de critérios que assegurem padrão de qualidade na execução dos serviços e no 

atendimento ao cidadão;

II - promoção de meios que favoreçam a efetiva redução de formalidades burocráticas na 

prestação dos serviços;

III  -  adoção de mecanismos que possibilitem a integração entre os setores públicos do 

Estado, a sociedade e o setor privado;

IV  -  manutenção  de  sistema  de  programação  e  acompanhamento  das  atividades  que 

permitam a avaliação da eficácia quanto aos resultados.

Observa-se, assim, que as transferências, formalizadas através de contratos de gestão, em 

consonância com a disposição expressa pelo art. 4º da Lei nº 8.647/2003, foram precedidas 

de ampla publicidade, como prescreve o §3º do referido art. 4º, procedendo-se a seleção 

de  acordo  com as  disposições  do  Capítulo  III da  referida  lei,  com exceção  das  duas 

contratações descritas a seguir, que, respaldadas em atos de inexigibilidade de licitação, 

sob alegação de inviabilidade de competição e invocação de situação excepcional prevista 

nos arts. 9º e 20, respectivamente, da multicitada lei e do Decreto nº 8.890/2004, não se 

originaram de conjuntura com os diversos aspectos da situação resultante da prevalência 

dos requisitos inerentes ao processo de seleção, a exemplo de prévia e ampla publicidade:

QUADRO 03 - Contratações Respaldadas em Atos de Inexigibilidade
  (Em R$)

Contrato 
Nº OS Contratada Unidade de Saúde Município Vigência Valor Atual

427/08 Associação Obras Sociais Irmã Dulce (AOSID) Hospital Eurídice Santana Santa Rita de 
Cássia

17/07/2008 a 
16/07/2009 6.289.296,24

077/09 Associação Obras Sociais Irmã Dulce (AOSID) Hospital São Jorge Salvador 12/06/2009 a 
11/06/2010 18.282.310,62

Fonte: Processos de Instrução dos Contratos

A análise jurídica dos processos de publicização envolveu aspectos inerentes às suas três 

etapas: 

a)  a  fase  prévia,  que  envolve  a  manifestação  da  Secretaria  de  Saúde,  quanto  à  sua 

conveniência e oportunidade, bem como do Conselho de Gestão das Organizações Sociais 

(Congeos);
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b) a fase de seleção da organização social a ser contratada para gestão das atividades e 

serviços, abrangendo o exame dos requisitos dos instrumentos convocatórios das licitações 

instauradas com este objetivo, bem como da regularidade do seu processamento;

c) a fase da formalização da contratação da organização social selecionada, abrangendo os 

requisitos gerais e específicos inerentes aos contratos de gestão.

Em  consonância  com  este  procedimento,  nosso  exame  abrangeu  a  apreciação  dos 

processos de instrução dos atos de transferência, com ênfase para os seguintes elementos:

• informações sobre as unidades de saúde e justificativa da transferência da sua gestão 

para OS;

• informações  acerca  do  levantamento  de  custos  das  unidades,  apresentado  em 

planilhas;

• pareceres sobre a conveniência e oportunidade da gestão das unidades de saúde por 

OS;

• declaração de adequação orçamentária e financeira do ordenador de despesa;

• pareceres técnicos da Superintendência de Gestão Pública da Saeb, na qualidade de 

secretária executiva do Congeos;

• despacho de aprovação do presidente do Congeos da publicização das unidades de 

saúde;

• comprovante de publicação do despacho de autorização da publicização exarado pelo 

Governador do Estado;

• portarias do Secretário da Saúde instituindo as comissões processante dos certames;

• autorização para abertura dos processos licitatórios,  na modalidade de concorrência 

pública, emitida pelo Secretário da Saúde;

• instrumentos  convocatórios  das  licitações,  inclusive,  com  inventários  dos  bens  e 

equipamentos existentes nas unidades para serem utilizados na execução dos contratos 

de gestão;

• comprovantes de publicação dos editais das licitações;

• impugnações e recursos interpostos;
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• atas  das  sessões  de  recebimento  e  abertura  de  propostas  e  de  julgamento  das 

licitações;

• comprovantes dos atos de homologação do julgamento e adjudicação do objeto das 

licitações;

• instrumentos contratuais.

Em consequência,  constatou-se que as entidades contratadas atenderam à qualificação 

prescrita pelo Capítulo IV da Lei nº 8.647/2003 e que as contratações foram formalizadas 

por  instrumentos  cujos conteúdos contemplam as regras gerais  de direito  público e as 

cláusulas  necessárias  elencadas  pelo  art.  21  da  Lei  nº  8.647/2003,  os  quais  foram 

submetidos à apreciação do Conselho de Gestão das Organizações Sociais.

Entretanto, ressalta-se a deficiência dos critérios de avaliação de desempenho quanto ao 

aspecto  de  qualidade  dos  serviços  prestados  nas  unidades  de  saúde,  bem  como 

indefinição  de  limites  e  critérios  com a  remuneração  e  vantagens  dos profissionais  do 

quadro de recursos humanos, inobservando determinação prevista no inciso VI do referido 

art. 21, além das seguintes impropriedades:

a) a possibilidade de captação de recursos junto a entidades nacionais e estrangeiras e a 

faculdade de contrair  empréstimos pela OS contratada, prevista  na cláusula quarta dos 

instrumentos contratuais, configurando procedimento incompatível com o pressuposto da 

prévia  existência  de  dotação  orçamentária  suficiente  para  qualquer  contratação 

administrativa;

b) a omissão de cláusula nos referidos instrumentos contratuais dispondo sobre:

b.1) a obrigatoriedade de elaboração pela OS contratada de regulamento próprio contendo 

as regras de procedimentos que adotará para contratação de obras e serviços, bem como 

para compra, alienação e locação de bens móveis e imóveis, estabelecida pelo art. 29 do 

Decreto Estadual nº 8.890/2004;
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b.2) as garantias para assegurar a sua plena execução, inclusive, na hipótese de o Estado 

arcar  com  indenização  por  dano  a  terceiro  em  decorrência  de  erro  médico  de 

responsabilidade da contratada ou de seus prepostos, o direito de regresso previsto na 

cláusula 15ª, tendo em vista a evolução do entendimento jurisprudencial no país sobre a 

matéria;

c) inadequação da disposição do  §3º da cláusula 14ª para comprovação da hipótese de 

situação prevista no inciso IV desta cláusula para exercício, pela contratada, de rescisão 

unilateral,  ao  atribuir  a  competência  para  tanto  à  auditoria  externa  a  cargo  da  própria 

contratada,  inclusive  porque  a  legislação  sobre  licitações  e  contratos  administrativos 

prescreve a revisão do contrato  na configuração de seu desequilíbrio econômico financeiro 

(Lei Estadual nº 9.433/2005, art. 143, alínea  d) e as formalidades de seu processamento 

(§7º do art. 143 da referida lei).

3 - SITUAÇÕES DETECTADAS NA EXECUÇÃO DO PROGRAMA

A partir dos exames procedidos durante esta Inspeção sobre a execução das contratações, 

abrangendo os procedimentos de acompanhamento e fiscalização, a cargo dos órgãos da 

Sesab, com ênfase na aferição dos resultados alcançados em face das metas pactuadas, e 

do Conselho de Gestão das Organizações Sociais, tendo em vista o aprimoramento da 

gestão das unidades hospitalares e a otimização do padrão de qualidade na execução dos 

seus serviços e no atendimento aos cidadãos, bem como o exercício das gestões pelas 

organizações sociais, incluindo, além da apreciação dos relatórios de prestação de contas, 

a verificação in loco das instalações físicas e dos seus controles internos, constatou-se as 

situações relatadas a seguir.

3.1 - RELATIVAS À SESAB

Enseja destaque neste contexto, a recorrência de atrasos da parte da Administração da 

Sesab nos repasses para as organizações sociais das parcelas dos recursos financeiros 

devidos  para  o  custeio  das  unidades  hospitalares,  acarretando  entraves  para  a 

continuidade  da  operacionalização  e  funcionamento  das  suas  atividades  (inadimplência 

perante  fornecedores  de  materiais  e  serviços  e  atraso  no  pagamento  de  folha  de 

empregados) superados pelas gestoras com a adoção de procedimentos irregulares, como 
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a concessão de empréstimos de seus recursos próprios, efetivado pela AOSID no Hospital 

São Jorge, ou até oneroso, como a contratação de empréstimos bancários garantidos pela 

consignação das parcelas dos recursos financeiros em atraso, com incidência dos encargos 

pertinentes,  procedida  pelo  Instituto  Sócrates  Guanaes  (ISG)  no  Hospital  Estadual  da 

Criança, neste caso, com a injustificada anuência da Administração da Sesab, expressa em 

cartas de cessão fiduciária nas quais comprometeu-se a transferir à instituição bancária as 

referidas parcelas. 

Convém mencionar que tais operações ocorreram sem dotação orçamentária específica 

para  tanto  e  resultaram  em  despesas  financeiras  (juros/IOF/taxas),  que  totalizaram, 

aproximadamente, até 08/04/2011, R$250.000,00. Além disso, a retenção deste montante 

deu-se tão logo os repasses da Sesab foram realizados para a conta da entidade bancária 

detentora dos créditos do ISG, suprimindo tal valor das parcelas originalmente destinadas 

ao custeio da unidade. 

O acompanhamento da execução dos contratos de gestão de hospitais públicos estaduais 

encontra-se  sob  a  responsabilidade  da  DIRPGI/Sesab,  através  da  Coordenação  de 

Avaliação,  que,  conforme  constatado,  vem  monitorando  o  desempenho  dos  hospitais 

geridos  por  organizações  sociais,  desde  2005,  quando  se  iniciou  a  implantação  deste 

Programa no Estado. 

Para  tanto,  esta  Coordenação  realiza  inspeções  trimestrais  nas  unidades,  emitindo 

relatórios  técnicos,  cujas  informações  são  condensadas  em  único  documento  e 

encaminhadas pelo  Titular  da Pasta  ao TCE,  no  exercício  seguinte,  juntamente  com a 

prestação de contas apresentada pela respectiva Unidade.

Da análise de tal documentação, constatou-se que seu encaminhamento a esta Corte de 

contas vem ocorrendo num espaço temporal não definido, concentrando-se entre os meses 

de abril e junho, conforme observado no último triênio. Convém mencionar, no entanto, que 

apesar  da  legislação  estadual  que  rege  a  matéria  não  fixar  prazo,  seria  apropriado  o 

encaminhamento do referido relatório do órgão fiscalizador da Sesab, logo em seguida ao 

encerramento  do  exercício,  permitindo,  com  isso,  análises  e  ponderações  relativas  a 

período atrelado à execução financeira do exercício fiscal das contas da Secretaria.
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Como acordado nos referidos termos, os resultados alcançados pelas unidades têm como 

parâmetro as metas pactuadas; a economicidade no desenvolvimento das atividades;  o 

aprimoramento  da gestão  da  OS e  a otimização do padrão de qualidade nos serviços 

prestados ao usuário,  a partir  da avaliação e valoração de indicadores de desempenho 

previamente  estabelecidos,  os  quais,  contudo,  não  expressam qualquer  informação  no 

tocante à economicidade do processo de gestão adotado. Aspecto, inclusive, não abordado 

pela  DIRPGI  tanto  nas  avaliações  periódicas  quanto  no  relatório  condensado  que 

acompanha a prestação de contas anual  encaminhada ao TCE. De fato,  as avaliações 

realizadas  por  essa  Diretoria  restringem-se  ao  alcance  dos  índices  referentes  à 

produtividade  e  à  qualidade  alcançados  pelas  unidades,  conforme  definidos  no  Anexo 

Técnico dos Contratos.

Desta forma, os indicadores utilizados como critérios de avaliação mostram-se insuficientes 

como ferramenta para mensurar o desempenho apresentado pelos hospitais geridos por 

OS  e  anteriormente  com  gestão  sob  responsabilidade  do  Estado,  no  tocante  à 

economicidade,  até  porque  não  há  um  padrão  de  comparação,  que  permita  definir  a 

situação anterior  e sua evolução ao longo do tempo,  inviabilizando, por  conseguinte,  a 

emissão de parecer quanto a esse aspecto, como também quanto à eficiência e eficácia da 

nova forma de gestão.

O  Contrato  de  Gestão  determina,  também,  a  apresentação  mensal  pela  entidade  de 

Relatório de Informação Hospitalar (RIH), modelo estabelecido pela Secretaria para coleta 

de  dados,  contendo  comparativo  específico  das  metas  propostas  com  os  resultados 

alcançados, acompanhados dos demonstrativos financeiros.

Do exame das prestações de contas apresentadas pelos hospitais sob este tipo de gestão, 

relativo ao exercício de 2010, apurou-se inconsistências/incongruências no preenchimento 

do RIH não apuradas pela Coordenação de Avaliação, como também despercebidas pelas 

unidades, evidenciando a necessidade de alinhamento quanto ao entendimento dos dados 

a  serem registrados no RIH e a realização dos ajustes quando se façam necessários, 

inclusive, com vistas a aferição dos índices de produtividade definidos em contrato.
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3.2 - RELATIVAS ÀS UNIDADES

Foram  constatadas  em  decorrência  dos  exames  procedidos  sobre  as  gestões  das 

organizações sociais as situações adiante relatadas, incluindo a verificação  in loco das 

instalações  físicas  e  dos  controles  financeiros  limitada  às  unidades  de  saúde 

selecionadas.

Inaugurado  em  27/08/2010,  o  Hospital 

Estadual  da  Criança  (HEC),  localizado  no 

Município de Feira de Santana, constitui-se, 

segundo  a  Sesab,  na  maior  unidade 

hospitalar do Brasil dedicada exclusivamente 

ao  atendimento  pediátrico, disponibilizando 

serviços  de  diagnose e terapia, ambulatório 

de especialidades, internação e, dentro em 

breve, atividades de ensino e pesquisa. Desde a sua inauguração, este hospital encontra-

se  sob  a  gestão  da  organização  social  Instituto  Sócrates  Guanaes  (ISG),  através  do 

Contrato nº 40/2010, firmado em 30/07/2010 e com vigência de 24 meses, com respaldo 

na Seleção nº 04/2010 (Concorrência Pública nº 04/2010).

Em dezembro de 2010, com quatro meses de funcionamento, sua capacidade instalada 

contava com 49 leitos, o que representa 32,67% do previsto em contrato para o primeiro 

ano  de  funcionamento  da  Unidade,  como  demonstrado  na  sequência,  devendo  ser 

ampliada  na  medida  em  que  os  equipamentos  tidos  como  necessários  para  sua 

operacionalização  sejam  disponibilizados  pela  Sesab,  bem  como  as  pendências 

relacionadas  a  suas  instalações  físicas  sejam  devidamente  equalizadas,  aspectos 

merecedores de destaque e abordados na sequência deste Relatório.
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QUADRO 04 - Capacidade Operacional do HEC

Capacidade Operacional Instalada 
em 31/12/10

Prevista para o
1º ano (ago/11)

Realizado
(%)

Clínica Pediátrica 15 leitos 44 leitos 34,09

Cirurgia Pediátrica 14 leitos 30 leitos 46,67

Lactentes - 16 leitos 0,00

UTI Pediátrica 10 leitos 20 leitos 50,00

UTI Neonatal 10 leitos 10 leitos 100,00

Unidade de Cuidados Intermediários Pediátrica - 20 leitos 0,00

Unidade de Cuidados Intermediários Neonatal - 10 leitos 0,00

Total 49 leitos 150 leitos 32,67
Fonte: Relatório de Avaliação do 2º trimestre/2010 - DIRPGI/Sesab e Anexo II do Contrato nº 40/2010.

A Unidade deverá disponibilizar, ainda, serviços de oncologia e cirurgia cardíaca, a partir 

do segundo ano de seu funcionamento, quando se espera a instalação de mais 20 leitos 

para cada uma destas especialidades, acrescidos de mais 30 leitos em clínica pediátrica e 

mais 10 em cada uma das demais especialidades, totalizando os 280 leitos previstos em 

contrato.

A inspeção  realizada  nesta  Unidade  estendeu  seu  escopo  até  a  área  financeira.  Da 

análise do livro  Razão,  bem como dos extratos bancários apresentados pelo  Instituto 

Sócrates Guanaes, relativos à conta bancária que movimenta os recursos repassados 

pela Sesab por conta do contrato nº 40/2010, constatou-se as seguintes situações: 

• Impropriedades Relativas a Movimentação Financeira 

Verificou-se a utilização de uma segunda conta bancária (nº 15.978-6, agência 5689-8, do 

BB) para esta finalidade, além daquela de nº 31.998-8, agência 5690-1, BB, na qual são 

efetivamente creditados os recursos financeiros transferidos pela Sesab, procedimento 

que contraria compromisso assumido pelo ISG, quando da assinatura do contrato, posto 

que  em  sua  cláusula  terceira,  item  I,  subitem  36,  encontra-se  acordado  que  a 

movimentação  dos  recursos  estaduais  vinculados  ao  contrato  de  gestão  dar-se-á  em 

conta específica e exclusiva vinculada ao HEC.
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O Gestor manifesta-se argumentando que o Contrato de Gestão firmado com a Sesab 

contempla a contratação de mão de obra celetista, detentora de diversos direitos, dentre 

os quais “figuram aqueles correspondentes à PROVISÃO TRABALHISTA, a exemplo do 

1/3  de  férias,  13º  salário,  verbas  rescisórias  e  multas,  FGTS  etc,  cujos  recursos 

financeiros  devem ser  assegurados  para  o  pagamento  futuro.”  Lembra,  ainda,  que  a 

avença firmada prevê,  na  planilha  de  custos,  recursos destinados à  referida  provisão 

trabalhista.” Estende-se em seu arrazoado, acrescentando:

“Conforme  pode  ser  observado,  embora  o  desembolso  financeiro 
(pagamento das despesas) não se realize no momento do cálculo do valor 
das  provisões,  existe concretamente uma obrigação da Instituição para 
com terceiros.

Neste  caso  a  responsabilidade  da  Instituição  é  de  alto  índice  de 
comprometimento trabalhista, fiscal, previdenciário, entre outros. Assim, … 
é  necessário  que  a  liquidez  desta  responsabilidade  esteja  garantida 
mediante recursos financeiros disponíveis.

Como sabemos que o Estado (que não é um pagador dos melhores) não 
terá  nenhuma  responsabilidade  futura  com  essas  obrigações  é  de 
fundamental importância que as Instituições tenham a garantia de que terá 
os recursos para a cobertura futura.
[…] 
Isso posto, é legal, correto e louvável o cálculo e a reserva dos valores 
referentes à provisão trabalhista.

Vale frisar que a Instrução Normativa nº 02, de 30/04/2008, alterada pela 
IN nº 03, de 16/10/2009, e a IN nº 04, de 11/11/2009, oriunda da Secretaria 
de Logística e Informação do Ministério do Planejamento,  Orçamento e 
Gestão,  fazendo  remissão  à  Súmula  nº  331  do  Tribunal  Superior  do 
Trabalho,  com  a  finalidade  de  garantir  o  cumprimento  das  obrigações 
trabalhistas  nas  contratações  de  serviços  continuados  com  dedicação 
exclusiva  de  mão de obra,  prevê o  depósito,  EM CONTA DISTINTA – 
VINCULADA E  ESPECÍFICA –  da  previsão  dos  valores  provisionados 
para o pagamento do terço de férias, 13º salário e rescisão contratual “que 
somente  será  liberada  para  o  pagamento  direto  dessas  verbas  aos 
trabalhadores”.
[…]
Ressalvamos, no ensejo, que por equívoco, além do valor calculado da 
provisão, o valor da folha bruta de pagamento tem sido depositado em 
conta  corrente  apartada,  falha  que  já  foi  corrigida.  Assim,  doravante, 
apenas  os  valores  provisionados  serão  depositados  na  referida  conta 
corrente.”
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Esta auditoria entende que a argumentação apresentada pelo Gestor não se sustenta 

pelos seguintes aspectos: primeiramente, a legislação invocada como respaldo para o 

procedimento  é de aplicabilidade restrita  à Administração Federal  e,  ainda que não o 

fosse,  a  efetivação  do  depósito  dos  valores  provisionados  com  vista  aos  encargos 

trabalhistas ficariam a cargo do órgão público contratante em conta vinculada específica, 

bloqueada para movimentação e aberta em nome da empresa contratada em instituição 

bancária oficial, conforme disposto no art. 19-A e detalhado no anexo VII da IN nº 03/2009 

retro referida. Para tanto, tais valores seriam destacados do valor mensal do contrato e 

sua movimentação estaria atrelada a autorização do órgão contratante, de acordo com os 

itens 1.2 a 1.4 e 2.1 a 2.3 do citado anexo.

Ademais, tendo em vista a ausência de estipulação a respeito na relação contratual com a 

Sesab  e  não  detendo  esta  Secretaria  poder  de  bloqueio  de  movimentação  da  conta 

bancária  extra,  não se  vislumbra  o  efetivo  alcance da finalidade alegada  para  a  sua 

existência.

Ainda segundo o contrato, em seu parágrafo 6º, Cláusula Quinta, os recursos repassados 

ao contratado poderão ser aplicados no mercado financeiro, desde que seus rendimentos 

revertam-se, exclusivamente, aos objetivos do contrato de gestão em tela.

De  fato,  o  ISG  assim  o  fez,  porém,  em  28/12/2010,  constatou-se  a  aplicação  de 

R$25.000,00, através da conta de nº 15.978-6 (agência 5689-8, do BB), em títulos de 

capitalização, opção de investimento inapropriado,  considerando sua pouca liquidez e, 

ainda, sua baixa rentabilidade, versus a necessidade de disponibilidade financeira para 

atendimento das demandas do Hospital.

A esse respeito, o Gestor admite que a aplicação financeira realizada não é a melhor 

opção de investimento, apresentando a seguinte justificativa para seu procedimento:
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“Temos que considerar que a aplicação em títulos de capitalização, de fato, 
não é a melhor aplicação encontrada no mercado financeiro. Entretanto, 
neste  caso  específico,  se  justifica  por  ter  sido  uma  contrapartida 
encontrada junto ao Banco do Brasil, para operacionalizar a abertura das 
contas dos funcionários com a devida urgência que merecia o assunto e, 
principalmente,  pelo  ganho  indireto  obtido,  que  se  expressa  em 
RENTABILIDADE  REAL,  decorrente  da  isenção  da  tarifa  de 
R$1,50/lançamento-funcionário. A famosa “venda casada”.

Porém,  se  considerarmos  um  total  médio  de  150  funcionários/mês, 
estaríamos  pagando  cerca  de  R$225,00  em tarifas.  De  tal  modo,  esta 
isenção pode ser entendida como uma rentabilidade de 0,9% a.m., além 
da  rentabilidade  do  próprio  título  de  capitalização.  Bem  assim,  vale 
registrar  que o nosso compromisso junto ao Banco do Brasil  para esta 
operação tem como prazo o período de cinco meses, após o qual as tarifas 
passariam a ser cobradas.”

Inobstante as alegadas vantagens apontadas pelo Gestor para justificar o investimento 

em títulos  de  capitalização,  estas  não  justificam a  opção  por  este  tipo  de  aplicação, 

porque não se revertem de forma direta e transparente para o patrimônio vinculado à 

gestão da Unidade hospitalar. Além disso, é evidente a inadequação do tipo de aplicação 

efetivada, tanto por não se revestir da necessária liquidez, como pela inferioridade de sua 

rentabilidade ante outras opções disponíveis.

•Falhas de Controle quanto ao Acompanhamento na Execução do Contrato

Dentre os itens elencados como de responsabilidade da Contratada, foi estabelecido no 

item 09  da  Cláusula  Terceira  do  Termo  40/2010,  firmado  entre  a  Sesab  e  o  ISG,  a 

apresentação da Nota Fiscal/Fatura de serviços, acompanhada dos Relatórios Gerenciais 

mensais.  Ademais,  a  Cláusula  Décima  Segunda,  que  trata  da  prestação  de  contas, 

determina sua apresentação mensalmente, acompanhada dos demonstrativos financeiros, 

compromissos desconsiderados pelo ISG, posto que tal  documentação não havia sido 

encaminhada à Sesab até o início dos trabalhos de campo desta auditoria em 02/2010, 

apesar de já decorridos sete meses em que o contrato encontrava-se em execução.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4470, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000

25



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 2B

Por outro lado, tal situação não implicou em qualquer cobrança ou sanção por parte da 

Sesab, haja  vista  a ausência de comunicação oficial  ao ISG dando conta da falta  da 

comprovação da aplicação dos recursos repassados para a Entidade, como também não 

houve suspensão de repasse por descumprimento dessa obrigação. 

Como registro do resultado alcançado, a Unidade elabora e encaminha, mensalmente, 

para  a  Sesab  o  Relatório  de  Informação Hospitalar  (RIH),  instrumento  que condensa 

todas as informações quantitativas e financeiras referentes à produção ambulatorial, de 

internação e de pronto atendimento.

De seu exame, observou-se o cômputo do número de procedimentos realizados com 

finalidade diagnóstica sem, contudo, o registro dos respectivos custos, ou seja, sem o 

respectivo faturamento. Conforme informações da Administração do HEC, isto decorre do 

fato de que exames como tomografia computadorizada (TC), endoscopia, broncoscopia, 

eletrocardiograma (ECG) e eletroencefalograma (EEG) estarem sendo realizados fora da 

Unidade hospitalar, posto que esta ainda não dispõe da aparelhagem para tanto. Desta 

forma, registra-se o dado físico sem o equivalente dado financeiro, o que gera distorção 

na análise dos dados aferidos pelo Boletim de Produção Ambulatorial (Bloco M do RIH) e, 

em última instância, perda de receita.

Ademais,  e  sobretudo,  esta  condição  implica,  necessariamente,  a  locomoção  dos 

pacientes para atendimento externo, expondo-os ao risco inerente do transporte face a 

condição  precária  de  saúde  que  apresentam.  Agrega-se,  ademais,  a  este  recurso 

inconveniente, o custo mensal estimado de R$10.000,00 decorrente do pagamento de 

honorários de médico e equipe de enfermagem para acompanhamento do paciente, bem 

como do combustível utilizado em ambulância ou em UTI móvel, sendo, ainda, que esta 

última fica condicionada à disponibilidade de empréstimo pelo Hospital Clériston Andrade, 

uma  vez  que  o  HEC  também  não  dispõe  deste  equipamento,  apesar  de  sua 

especificidade para atendimento médico aos casos de média e alta complexidade.
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Convém  mencionar  que  o  acordado  entre  a  Sesab  e  o  ISG  no  que  concerne  à 

transferência/cessão  para  o  HEC dos  aparelhos  que  permitiriam a  realização  desses 

exames será tratado em item específico deste Relatório. 

A análise quanto às informações constantes do RIH permitiu apurar, ainda, inconsistência 

no registro de dados relativos à atividade de pronto-socorro (Bloco J), no que concerne ao 

número  de  consultas/atendimentos/acompanhamentos  realizados  e  o  número  de 

pacientes atendidos, conforme exemplificado a seguir:

QUADRO 05 - Inconsistência de Informações Bloco J / RIH

Tipo de Atendimento
Frequência

09/2010 10/2010 11/2010 12/2010

Pacientes Atendidos 2.622 2.634 2.538 2.439

Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos 1.219 1.192 1.624 1.215
Fonte: RIH/HEC - 2010.

Considerando que para cada paciente atendido ao menos uma consulta é realizada, o 

número  de  pacientes  atendidos  não  pode  se  sobrepor  ao  número  de 

Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos.  Assim,  os  dados  postos  da  forma  supra 

apresentada,  configuram-se  em  inconsistência  não  apontada  pelo  setor  da  Sesab 

responsável pelo acompanhamento do contrato.

De acordo com o apurado junto ao Setor de Faturamento e Contas Médicas do HEC e os 

relatórios emitidos pelo Sistema MV, que registra toda a movimentação de pacientes na 

Unidade, restou evidenciada, em base de teste, a conformidade quanto ao número de 

pacientes atendidos mas, por outro lado, uma não conformidade no que diz respeito ao 

número  de  Consultas/Atendimentos/Acompanhamentos.  A título  de  exemplo,  no  mês 

11/2010, foi apurado 6.432 atendimentos desta natureza e, em 12/2010, 5.537, conforme 

registros no sistema utilizado pela Unidade, o que se traduz numa diferença significativa 

em relação aos dados constantes no RIH.
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O fato apurado sinaliza o preenchimento do RIH de forma equivocada pela Unidade e, 

também, a necessidade de padronização dos procedimentos, pela Sesab, para o correto 

preenchimento  desse  relatório,  com  vistas  à  fidedignidade  e  à  confiabilidade  das 

informações que irão refletir a produtividade ambulatorial do Hospital e servirão de base 

para futura repactuação do Contrato de Gestão.

•Atraso nos Repasses dos Recursos Financeiros

O contrato para gestão do Hospital Estadual da Criança (HEC), celebrado em 30/07/2010, 

com o Instituto Sócrates Guanaes (ISG) previu o empenho global com repasses mensais 

dos recursos financeiros destinados a sua execução, sendo que a liberação de sua 1ª 

parcela, no valor de R$2.774.625,00, dar-se-ía até o 5º dia útil da sua assinatura e as 

parcelas  subsequentes,  até  o  5º  dia  útil  de  cada  mês.  Tais  repasses,  no  entanto, 

sucederam-se,  efetivamente,  com  atrasos  significativos,  conforme  evidenciado  pelas 

datas do ingresso dos recursos em conta corrente bancária do ISG, como demonstrado 

na sequência:

TABELA 04 - Repasses da Sesab no Exercício de 2010
(Em R$)

Nota Fiscal Empenho Ingresso em
Histórico Nº Valor Nº Data Conta Corrente

Referente ao mês 08/2010 -1ª parcela 20102 2.774.625,00 57330 11/08/10 25/08/10
Referente ao mês 09/2010 - 2ª parcela 20103 2.774.625,00 74952 13/10/10 28/10/10
Referente ao mês 10/2010 - 3ª parcela 20105 2.774.625,00 81218 05/11/10 07/12/10
Referente ao mês 11/2010 - 4ª parcela 20106 2.774.625,00 88776 26/11/10 30/11/10
Referente ao mês 12/2010 - 5ª parcela 20107 2.774.625,00 3543* 15/02/11 02/03/11
Referente ao mês 01/2011 - 6ª parcela 20111 2.774.625,00 8078 03/03/11 **
Referente ao mês 02/2011 - 7ª parcela 20112 2.774.625,00 9322 11/03/11 **
Referente ao mês 03/2011 - 8ª parcela 20113 2.774.625,00 19548 12/04/11 **

Referente ao mês 04/2011 - 9ª parcela*** 20114 2.774.625,00 - - -
Fonte: Processos de pagamento/2010 e 2011 - SAIS/Sesab.  * Pagamento através de DEA.  ** Ingresso em conta bancária
do ISG estranha à movimentação dos recursos do Contrato de Gestão. *** Despesa vencida e não empenhada até 02/05/2011.
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De acordo com a Administração do ISG, o não cumprimento do cronograma acordado, 

aliado  à  falta  de  perspectivas  quanto  à  liberação  dos  recursos,  bem  como  os 

compromissos assumidos com vistas à manutenção da Unidade junto a fornecedores, 

prestadores de serviços e pagamento de empregados implicou a necessidade de buscar 

recursos no mercado financeiro.

Assim, em 26/01/2011, o ISG contratou junto ao Banco Industrial e Comercial S/A (BIC) 

empréstimo  no  valor  de  R$4.440.000,00,  a  ser  quitado  com  a  transferência  de 

propriedade  dos  direitos  creditórios  relativos  às  Notas  Fiscais  nos 20107  e  20111 

pendentes  de  pagamento  pela  Sesab,  referentes  às  parcelas  de  dezembro/2010  e 

janeiro/2011, através de Cessão Fiduciária, a juros de 1,8% ao mês.

A transação em comento foi realizada com a anuência da Secretaria de Saúde através de 

declaração  de  concordância  formulada  pelo  ISG,  assinada  em  24/01/2010, 

conjuntamente, pelo seu Presidente e pela Superintendente da SAIS, como representante 

legal da Sesab, cujo trecho encontra-se reproduzido a seguir:

“[...]
Considerando que o direito desses indicados créditos de que somos titulares 
está  condicionado  ao  cumprimento  das  cláusulas  do  referido  Contrato  de 
Gestão que firmamos e, tendo em vista o nosso interesse em outorgá-lo ao 
referido Banco, até o limite acima mencionado, a assinatura do Representante 
Legal dessa Secretaria de Saúde, a ser posta em nossa via, que será cópia da 
presente,  implicará  na  expressa  e  automática  concordância  do  Estado  da 
Bahia/Sesab com a garantia  objeto  dessa operação bancária  que estamos 
realizando com o BIC, não se caracterizando, portanto,  infração de qualquer 
das  cláusulas  do  contrato que  assinamos,  para  gestão  do  HEC,  seja  de 
confidencialidade (sigilo), seja de vedação à eventual cessão de créditos dele 
decorrentes. ...”(Grifou-se)

A assunção de compromisso desta natureza por Unidade Executiva do Estado configurou-

se em precedente, posto que tal liberalidade, com efeito, passou a ser a forma adotada 

pelo ISG, juntamente com a Sesab, para lidar com os atrasos dos repasses, haja vista a 

contratação, nos meses seguintes, de empréstimos consecutivos, como demonstrado a 

seguir, sendo que nesses novos eventos a taxa de juros foi majorada para 1,9%.
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TABELA 05 - Empréstimos Contratados pelo ISG para Gestão do HEC
(Em R$)

Cédula de Crédito 
Bancário / BIC

Data de 
Emissão Valor Data de 

Vencimento Prazo
Nota Fiscal em Atraso

Nº Data da Emissão

1129154 26/01/11 4.440.000,00 01/04/11 65 dias 20107 e 20111 03/12/10 e 04/01/11
1134093 04/03/11 2.219.000,00 03/05/11 60 dias 20112 02/02/11
1135909 21/03/11 2.219.000,00 20/05/11 60 dias 20113 10/03/11
1139468 04/04/11 2.235.000,00 10/06/11 63 dias 20114 04/04/11

Total* 11.113.000,00
Fonte: Contratos de empréstimo e extratos bancários do Banco Industrial e Comercial S.A - 2011.
* Até 20/04/2011.

A adoção desta prática resultou, ainda, em despesas financeiras assumidas pelo Estado, 

envolvendo juros, IOF e outras taxas, que totalizaram, até 08/04/2011, aproximadamente, 

R$250.000,00.

Convém mencionar que o Contrato de Gestão sob exame prevê, em seu § 5º, Cláusula 

Sétima,  a possibilidade da contratada realizar adiantamentos com recursos próprios à 

conta bancária indicada para recebimento dos pagamentos mensais, em havendo atrasos 

nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido, desde que em montante inferior 

ou  igual  aos  valores  ainda  não  desembolsados  e  tendo  reconhecido  as  despesas 

efetivadas. O Termo em questão, contudo, é omisso quanto ao custeio das despesas 

acessórias inerentes  à tomada de empréstimos junto a instituições bancárias,  mesmo 

porque, para tanto far-se-ía necessário prévia autorização orçamentária, inclusive, com 

anuência formal do Secretário da pasta ratificada pelo Governador do Estado.

Quanto à movimentação bancária desses recursos, convém mencionar que no mesmo 

documento  em  que  se  deu  a  formalização  quanto  à  concordância  da  Sesab  com  a 

operação de empréstimo, o ISG solicita o depósito dos créditos que lhes são devidos 

pelas faturas em atraso em conta bancária do BIC de nº 42.102005-7, agência 013, no 

que  foi  atendido  à  exceção  do  pagamento  da  NF  20107,  cujos  recursos  foram 

depositados  no  conta  específica  do  contrato  de  gestão  do  BB.  Da  análise  de  tais 

transações, cabem as seguintes considerações: 
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a) Constatou-se, em 28/01/2011, crédito no valor de R$4.234.000,00 na conta específica 

do  contrato  no  BB,  através  de  transferência  eletrônica,  que  corresponde  ao valor  do 

primeiro empréstimo, abatido a taxa de juros e os encargos financeiros dele decorrentes, 

no montante de R$206.000,00, ou seja, o BIC efetuou a retenção automática dos juros e 

encargos devidos quando da cessão do empréstimo ao ISG.

Convém ressaltar que, em sendo assim, a despesa com juros e encargos financeiros não 

se  encontra  discriminada  dentre  os  registros  lançados  no  extrato  bancário  da  conta 

específica, configurando mais uma transação que foge ao determinado em contrato, por 

movimentação de valores em conta não exclusiva, o que compromete a transparência nas 

transações efetuadas.

b) Aspecto relevante e ainda pertinente a essas despesas diz respeito ao seu pagamento, 

pela Sesab, com recursos destinados à manutenção do Hospital, o que, por um lado, se 

configura como desvio de finalidade e, por outro, realização de gasto através de elemento 

de despesa indevido, haja vista a existência de rubrica própria para custeio de despesas 

dessa  natureza,  consoante  as  normas gerais  de  controle  financeiro  da  administração 

pública. 

Ademais, considerando que, até então, R$250.000,00 da parcela devida à manutenção do 

Hospital  foram aplicados em objeto diverso, não resta evidenciado como a Secretaria 

procederá  a  recomposição  do  valor  da  parcela  devida  ao  ISG  para  fazer  frente  às 

despesas mensais inerentes à unidade de saúde, conforme compromisso assumido em 

contrato.

c)  Para atender aos compromissos financeiros estabelecidos no Contrato  nº 40/2010 foi 

estabelecido,  na  Cláusula Sexta do referido termo, que trata da Dotação Orçamentária, 

seu custeio através das Fontes 30 (Recursos Vinculados às Ações e Serviços Públicos de 

Saúde)  e  48  (Contribuição do FNS/Prestação de Serviço  da  Saúde),  sendo admitido, 
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também, a alocação de recursos da Fonte 00 (Recursos Ordinários não Vinculados do 

Tesouro)  para  fins  de  execução  de  serviços  públicos  de  saúde,  inclusive  daqueles 

vinculados a Funcional Programática 10.302.129.2640, com respaldo na Portaria nº 895, 

de 14/05/2010.

Observou-se, no entanto, a liberação de recursos financeiros para pagamentos ao ISG 

através da Fonte 81 (Recurso Vinculado Transferido do SUS - Bloco de Atenção de Média 

e  Alta  Complexidade  Ambulatorial  e  Hospitalar),  como  discriminado  a  seguir,  sem, 

contudo, a devida formalização quanto a esta alteração do contrato, através de apostila. 

Convém salientar  sobretudo que,  até  11/04/2011,  não foi  apresentada,  pela  Sesab,  a 

normatização que respaldou a liberação de recursos através desta Fonte.

QUADRO 06 - Fonte de Recurso Estranha ao 
Contrato de Gestão do HEC

Nota Fiscal / Parcela Empenho Fonte de 
RecursosNº Data

20111 (6ª parcela) 8078 03/03/11 81

20112 (7ª parcela) 9322 11/03/11 81
Fonte: Processos de pagamento/2010 e 2011 - SAIS/Sesab.

•Despesa Inelegível

Com base na NF 599,  de 20/11/2010,  da Gelateria Italiana Comércio  de Alimentos e 

Eventos Ltda., foram pagos R$800,00 com a realização de café da manhã oferecido a 

políticos do Município de São Francisco do Conde e comitiva em visita ao HEC, despesa 

cuja  natureza  não  se  coaduna  com  o  objetivo  do  contrato  sob  exame,  qual  seja 

disponibilizar  assistência  médica  abrangente  a  clientela  que  demande  à  Unidade, 

caracterizando-se,  por  conseguinte,  como  inelegível  para  custeio  com  recursos  do 

Contrato de Gestão firmado entre o ISG e a Sesab, ensejando sua glosa.
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•Impropriedade em Contratação junto à Cooperativa

Para  a  implantação  e  operacionalização  de  diversos  serviços  de  saúde  no  HEC,  o 

Instituto Sócrates Guanaes contratou a prestação de serviços de diversos profissionais de 

nível  superior  das  áreas  de  enfermagem,  nutrição,  assistência  social,  psicologia  e 

fisioterapia  por  meio da  Cooperativa de Profissionais  de Saúde,  Ensino e Consultoria 

(Coopsaenc). 

O exame pertinente aos pagamentos efetivados junto a esta instituição permitiu observar 

a realização de pagamento de taxa de administração conforme Nota Fiscal no 201040, no 

valor de R$3.153,99, referente ao mês 08/2010, calculada sobre R$48.210,93, de acorodo 

com a NF no 201039 relativa aos “serviços prestados cota de produtividade” no HEC, 

quando  o  montante  desta  última  já  contempla  o  custo  de  despesas  dessa  natureza, 

inclusive,  classificadas  como  Taxa  Administrativa,  de  acordo  com  o  evidenciado  na 

planilha  de  resumo financeiro  da  própria  Cooperativa,  anexa  à  respectiva  nota  fiscal, 

configurando sobretaxação.

A  Administração  do  ISG,  após  reexame  desta  despesa,  admitiu  a  duplicidade  do 

pagamento  da  referida  taxa  e  se  comprometeu  a  proceder  o  devido  abatimento  na 

próxima  fatura  (04/2011)  a  ser  apresentada  pela  Cooperativa  e  comprovar  este 

procedimento perante este Tribunal. 

•Irregularidade em Pagamentos Realizados à Prestadora de Serviços

Para  fornecimento  de  refeições  no  HEC,  o  Instituo  Sócrates  Guanaes  contratou  os 

serviços da GF Vending Serviços Ltda., mediante contrato firmado, em 04/08/2010, tendo 

como público alvo os pacientes e seus acompanhantes, colaboradores e funcionários da 

contrante e/ou pessoas autorizadas por ela.
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Como remuneração para tais serviços, foi acordado o pagamento mensal estipulado com 

base  nos  custos  fixos  da  contratada,  acrescido  de  parte  variável,  correspondente  ao 

número de refeições servidas no dia multiplicado pelo valor unitário do respectivo tipo de 

alimentação.

O  faturamento  se  encontra  atrelado  à  Planilha  de  Medição  Mensal  que  deverá 

acompanhar a respectiva Nota Fiscal,  conforme disposto na Cláusula VII,  item 7.1 do 

referido termo. Da análise das despesas incorridas com o fornecimento deste serviço, 

verificaram-se as seguintes irregularidades:

a) Realização de pagamento mensal fixo no valor de R$232.425,67, no período de 09 a 

12/2010, desconsiderando-se a flutuação relativa à parte variável conforme disposto no 

termo contratual. O quadro apresentado na sequência evidencia o fato ora posto em tela:

QUADRO 07 - Serviço de Nutrição e Dietética - HEC/2010

Refeições Servidas 09/2010 10/2010 11/2010 12/2010

Quantitativo 21.832 28.711 32.936 26.976
Fonte: RIH / HEC, no período de 09 a 12/2010.

Convém mencionar que, no período referido, os serviços de saúde encontravam-se em 

fase de implantação e o número de refeições servidas, consequentemente, apresentou 

uma  linha  crescente,  na  medida  em  que  a  capacidade  instalada  do  Hospital  ía  se 

ampliando.  Apesar  disto  e  do  disposto  no  referido  termo,  o  que se  observa  é  que a 

cobrança apresentada mês a mês não guarda coerência entre o que foi  efetivamente 

consumido com alimentação na Unidade e efetivamente pago.

b) A documentação suporte relativa ao faturamento em cada mês não se fez acompanhar 

da Planilha de Medição Mensal, prevista no termo contratual, em todos os pagamentos 

realizados no período mencionado, bem como da Guia da Previdência Social (GPS) e da 

Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia  por  Tempo de Serviço e Informações à 
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Previdência Social (GFIP), relativas ao contrato. Assim, a comprovação de tais despesas 

limitou-se,  tão  somente,  a  Notas  Fiscais  que  não  discriminam  em  seu  histórico  o 

quantitativo  de  refeições  servidas,  nem  dispõem  de  atesto  de  representante  da 

Administração da Unidade de que os serviços foram efetivamente realizados.  A respeito 

dessas considerações o Gestor não apresentou justificativas, apesar da Solicitação Audin 

nº 31, de 29/04/2011, reiterada pela Solicitação Audin nº 34, de 24/05/2011.

No período compreendido entre os dias 14 e 18 de março de 2011, realizou-se visita in  

loco ao  HEC, permitindo observar a boa condição física de suas instalações de forma 

geral,  inobstante  detectadas  algumas  irregularidades  e  fragilidades,  relatadas  na 

sequência:

A implantação de um modelo normatizado de pesquisa de satisfação, como estabelecido 

na  Cláusula  terceira,  itens  26  e  27  do  Contrato  de  Gestão nº  040/2010,  vem sendo 

cumprida de forma precária, posto que não foram encontradas caixas coletoras ou fichas 

de  avaliação  de  satisfação  disponíveis  ao  público,  apesar  de  realizado  um  primeiro 

levantamento, junto aos pacientes e acompanhantes, quanto aos serviços prestados pelo 

Hospital.

A Coordenadora  do  HEC responsável  pelo  Serviço  de  Atendimento  ao  Cliente  (SAC) 

informou  que  o  modelo  das  caixas  coletoras,  assim  como  dos  novos  formulários  de 

pesquisa de satisfação, estão ainda em processo de planejamento, contrariando, assim, 

o item 27, Cláusula 3ª do retrocitado Contrato,  que prevê o prazo de até tres meses, 

contados a partir  da data de assinatura do Contrato de Gestão,  para implantação de 

modelo de pesquisa de satisfação, devidamente aprovado pela Sesab, cujo objetivo, tal 

qual a geração de seus relatórios e a posterior  adoção de medidas de mitigação das 

situações críticas apontadas, visam maximizar a qualidade do atendimento e otimizar a 

prestação do serviço à população.
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Depreendeu-se, dos poucos formulários e relatório de análise de pesquisa de satisfação 

apresentados, frutos do retro mencionado levantamento, severas críticas, de pacientes e 

seus  acompanhantes,  em  relação  a  quantidade  insuficiente  de  alimentos  fornecidos 

durante  as  refeições.  Em  resposta,  a  Coordenadora  de  Nutrição  informou  que  as 

“quentinhas”  enviadas  aos  pacientes  possuem  o  peso  estabelecido  em  contrato 

terceirizado junto à empresa de nutrição GF Vending Ltda. Apesar de tal reclamação, a 

maioria  dos  pacientes  do  HEC,  tanto  em  entrevista  direta  quanto  em  formulário  de 

pesquisa de opinião, manifesta contentamento em relação ao atendimento prestado pelo 

Hospital.

Considerando-se  os  aspectos  relacionados  a  sua 

estrutura física,  embora se trate  de um prédio recém 

construído, observou-se falhas estruturais ou problemas 

relacionados  à  impermeabilização  das  lajes, 

evidenciados por infiltrações no teto de diversos setores 

da  Unidade.  Constatou-se,  também,  número  reduzido 

de  pontos  de  energia,  inclusive  nas  unidades  de 

internação, interferindo diretamente no atendimento aos pacientes e, ainda, problemas 

nas instalações do refeitório. 

Convém  mencionar  que  o  Gestor  da  Unidade 

encaminhou,  à Secretaria,  Relatório nº 003/10 e, em 

14/01/2011,  seu  complemento,  abordando  diversas 

situações  pendentes  de  solução  referentes  à 

finalização  da  obra,  bem  como  várias  outras 

dificuldades relacionadas aos equipamentos existentes 

no HEC, que impactaram diretamente a execução das 

metas previstas.
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Durante visita ao Setor de Nutrição, observou-se irregularidades nas instalações, como 

piso molhado devido a utilização de ralos domésticos (quando o correto seria o uso de 

ralos industriais), a instalação de sifões inadequados à finalidade da estrutura, além de 

haver trituradores apresentando defeito e instalados de forma inadequada. Observou-se 

ainda lixeiras quebradas, rachadura no vidro da sala das nutricionistas e infiltração na sala 

de cocção. 

Outras impropriedades na estrutura física do referido Setor, 

bem  como  nos  equipamentos  da  cozinha,  inclusive 

relacionadas no Relatório de Pendências retrocitado, foram: 

torneiras soltas, porta de geladeira com defeito, sifões com 

vazamento,  janelas  sem tela  de  proteção ou sistema de 

travamento, defeitos no piso da câmara frigorífica, ausência 

de sistema de condicionamento de ar na sala de degelo de 

carnes, dentre outras falhas.

Além disso, a sala destinada à realização de procedimentos 

de tomografia foi construída com dimensões incompatíveis para alocação do tomógrafo 

evidenciando a falha no projeto original do Hospital.

Vale ressaltar  que a não instalação do referido 

aparelho tomógrafo, juntamente com o atraso na 

inauguração  das  Unidades  de  Cuidados 

Intermediários  Pediátrico  e  Neonatal  e  a 

supressão  de  10  leitos  de  UTI,  serviços  que, 

conforme  o  CG  nº40/2010,  deveriam  ser 

oferecidos pelo Hospital durante o primeiro ano 

de funcionamento, constituíram-se nas principais 

causas de regulação de pacientes.
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Observou-se, também, grande deficiência no controle de bens, visto que, além de haver 

equipamentos  sem  as  plaquetas  de  tombamento  e  registro  de  localização,  existiam, 

ainda, bens pertencentes à Sesab, disponibilizados ao HEC, que não foram localizados 

por esta auditoria, totalizando R$71.429,00, como relacionado a seguir:

TABELA 06 - Bens Não Localizados no HEC
(Em R$)

Plaqueta 
de 

Tombo
Bem Data de Aquisição Valor

259597 Bomba de infusão 08/11/10 3.740,00

259606 Bomba de infusão 08/11/10 3.740,00

278634 Ventilometro para medir volume 08/11/10 4.949,00

246874 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246880 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246882 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246881 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246879 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246878 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246877 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246876 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246873 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

246875 Ventilometro para medir volume 08/11/10 5.900,00

Total 71.429,00

Ainda quanto aos bens móveis, convém ressaltar o não encaminhamento, pela Sesab, de 

454  itens  tidos  como  necessários  para  o  funcionamento  adequado  da  Unidade  e, 

inclusive, para a disponibilização de novos leitos, conforme relatado pela Administração 

da Unidade e disposto no Ofício nº 50/2011, de 02/03/2011, encaminhado à Diretoria de 

Ciência e Tecnologia e Inovação em Saúde (Ditec) e DIRP-GI/Sesab, oportunidade em 

que solicita, também, providências quanto à adequação da obra.

Durante os procedimentos de inspeção, constatou-se que o Plano de Gerenciamento de 

Resíduos  de  Serviços  de  Saúde  encontrava-se  em  pleno  funcionamento,  sendo 

executado  de  forma  eficiente  no  tocante  à  separação  dos  resíduos  hospitalares  e 

domésticos.  No  entanto,  a  Unidade  ainda  não  possui  o  Alvará  Sanitário  para 
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funcionamento, bem como há críticas em relação à quantidade insuficiente de cestos de 

lixo existente no Hospital e à ineficiência da desinsetização, desratização e combate a 

formigas  realizados  pela  empresa  terceirizada  LAR  Clean  Ltda.,  considerando  a 

existência de pequenos insetos em diferentes áreas do Hospital, inclusive nas destinadas 

à internação de pacientes.

Na visita ao Serviço de Arquivo Médico (SAME), constatou-se que o sistema utilizado é 

conveniente e atende plenamente às necessidades da Unidade. Verificou-se, contudo, 

que a área onde este Setor foi alocado é imprópria aos fins desejados, devido a escassez 

de  espaço,  fato  este  agravado  pela  tendência  natural  do  aumento  na  demanda  de 

volumes armazenados, situação pontuada, inclusive, pelo controle interno da Sesab, por 

intermédio da equipe da Coordenação de Contratos de Gestão.

Apesar  desta  Unidade  hospitalar  dispor  de  rotina  para  preparação  do  corpo,  onde  o 

responsável  pela  sua  liberação  é  o  fiscal  de  área,  observou-se,  durante  a  visita  ao 

necrotério,  que  as  chaves  das  portas  interna  e  externa  encontravam-se  sob 

responsabilidade dos maqueiros do turno e que, no seu acesso externo, não havia agente 

de segurança do Hospital. Os funcionários do Hospital argumentaram que a guarda da 

chave do necrotério encontrava-se sob responsabilidade do maqueiro devido a ausência 

pontual do fiscal de área.

No que se refere ao desempenho operacional do Hospital da Criança, que começou a 

funcionar efetivamente em 28/08/2010, constatou-se que houve um descompasso entre 

as metas pactuadas e o efetivamente realizado pela Unidade, conforme demonstrado na 

tabela a seguir:

TABELA 07 - Produção Trimestrais - 2010

Jul/Set Out/Dez
Procedimentos Contratado Realizado Variação (%) Contratado Realizado Variação (%)

Ambulatório 10.656 8.019 75,25 22.680 8.382 36,96
SADT 6.672 6.800 101,92 10.746 16.339 152,05
Internação 911 443 48,63 555 625 112,61
Total 18.239 15.262 83,68 33.981 25.346 74,59
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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De acordo com o Relatório de Avaliação da DIRPGI, datado de 25/11/2010, a unidade se 

encontrava funcionando com capacidade inferior a prevista no cronograma original, razão 

para sugerir a revisão das metas de produção. A avaliação do trimestre julho/setembro 

computou apenas quatro dias do mês de agosto/2010, tendo em vista que a unidade 

começou  a  funcionar  no  dia  27  do  referido  mês,  sendo  calculadas  as  suas  metas 

proporcionalmente.  Foram  consideradas  as  metas  constantes  do  Cronograma  de 

Implantação de Serviços e RIH dos meses referenciados.

Pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende  atendimento  ambulatorial  (urgência  e 

emergência),  SADT e  internação,  a  gestão  da  unidade  atingiu  globalmente  nos  dois 

trimestres  83,68%  e  74,59%,  respectivamente,  das  metas  pactuadas,  enquanto  pela 

avaliação  qualitativa,  a  gestão  não  atingiu  no  trimestre  julho/setembro  as  metas 

contratuais  dos  indicadores  taxa  de  ocupação,  média  de  permanência  e  mortalidade 

institucional, embora estes itens tenham sido pontuados positivamente para não implicar 

distorção no resultado, face a impossibilidade de sua apuração para o mês de agosto, 

quando  a  unidade  funcionou  apenas  4  dias.  Esta  situação  persistiu  no  trimestre 

subsequente,  salvo  quanto  a  meta  do  indicador  taxa  de  ocupação,  que  foi  atingida, 

conforme comparativo a seguir:

QUADRO 08 - Indicadores não Cumpridos

Indicador Meta Realizado
Mortalidade Institucional 4,50% 5,94%
Média de Permanência 5 a 6 dias 7,83 dias
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos dois trimestres do exercício de 2010, evidenciando que, até o final  do 

exercício, a gestão da unidade mantinha quantitativo inferior ao pactuado, principalmente 

de profissionais médicos.
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QUADRO 09 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 172 110
Enfermeiros 105 58
Outros nível superior 83 46
Outros enfermagem 180 140
Outros nível médio/básico 297 275
Cargos assessoria e comando 32 18
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Por  fim,  observou-se,  que  o  Hospital  Estadual  da  Criança  não  exibia  a  logomarca 

nominativa do Estado da Bahia ou da Secretaria Estadual  de Saúde adequadamente, 

posto que não se encontravam expostas em locais como placas indicativas, uniforme de 

funcionários,  prontuários,  dentre  outros,  fato  que  contraria  o  determinado  no  citado 

contrato, item 5, Cláusula Terceira do referido termo.
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Localizado no Município de Barreiras, o Hospital 

do Oeste foi inaugurado em julho de 2006, para 

atendimento  à  população  da  Macrorregião 

Oeste,  composta  por  37  municípios  e  uma 

população estimada de 847.500 habitantes, de 

acordo com o Plano Diretor de Regionalização 

(PDR-2007),  constituindo-se  no  maior  e  mais 

completo  hospital  do  interior  baiano.  Atende, 

também,  pacientes  provenientes  de  outras 

regiões da Bahia, como também de municípios de outros Estados, como Goiás, Piauí, 

Tocantins e Minas Gerais, além do Distrito Federal, sendo, atualmente, gerenciado pela 

Associação Obras Sociais Irmã Dulce (AOSID), organização social contratada pela Sesab 

por meio do Contrato de Gestão nº 37/2006, firmado em 21/06/2006, com respaldo na 

Seleção nº 004/2006 (Concorrência Pública nº 017/2006).

Conforme discriminado no Ofício nº 63/2011 da DIRPGI/Sesab, de 19/05/2011, o Hospital 

do Oeste caracteriza-se por disponibilizar 171 leitos ativos. Tal informação, porém, conflita 

com o registrado no Relatório Anual de 2010, elaborado pela Administração da Unidade, 

que registra 202 leitos ativos, sendo que o Contrato firmado transferindo a gestão desta 

Unidade  para  a  AOSID estabelece  a  contratualização  de  175  leitos.  Esse  acordo  foi 

respaldado na Seleção nº 004/2006 (Concorrência Pública nº 017/2006), entretanto o seu 

edital não foi submetido à PGE sob alegação de estar em conformidade com o “edital 

padrão” apreciado e aprovado para a licitação de contratação de empresa para o Hospital 

de Paulo Afonso (terceirização).
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Por sua vez, a minuta do contrato assinado em 21/06/2006, embora encaminhada, em 

14/06/2006,  para apreciação da PGE,  só  foi  apreciada,  efetivamente,  em 20/11/2006, 

conforme  Parecer  nº  PLC-AL-3377/2006,  que,  suscitando  questões  prejudiciais,  não 

apresenta opinativo conclusivo, ficando este na dependência de diligências solicitadas 

cujo atendimento não se constata no processo de instrução da matéria (0300060132520), 

inclusive pedido de esclarecimento sobre o exame do processo de publicização específico 

do Hospital pela PGE, evidenciando irregularidade na celebração do pacto.

A inspeção realizada, em abril de 2011, permitiu evidenciar as seguintes irregularidades e 

fragilidades:

O Hospital do Oeste encontra-se funcionando sem o Alvará da Vigilância Sanitária, cuja 

validade  expirou-se  em  05/12/2008.  Nesta  ocasião,  objetivando  a  renovação  do 

instrumento ora citado, foram realizadas inspeções da Divisão de Vigilância da Saúde 

(Divisa) da Sesab a fim de avaliar sua estrutura física, condições técnicas e operacionais, 

além do fluxo das atividades e procedimentos. O órgão fiscalizador, no entanto, decidiu 

pela  não  liberação  do  referido  Alvará,  cabendo,  para  a  renovação  pretendida,  ações 

corretivas  quanto  às  impropriedades  pontuadas,  como  ausência  de  climatização  nas 

enfermarias e almoxarifado, espaço físico reduzido no laboratório e sala se sutura, dentre 

outras, conforme relacionado  a seguir:

➢ Torneiras inapropriadas para higienização, posto que deveriam ser acionadas sem 

o uso direto das mãos como forma de se evitar contaminações;

➢ ausência  de  climatização  nas  unidades  de  internação  (enfermarias), 

comprometendo, portanto, a melhora dos pacientes. Salienta-se que a situação se 

agrava ainda mais nos meses em que ocorre a elevação da temperatura períodos, 

estes, típicos da área da microrregião;

➢ ausência de área adequada para higienização dos recém nascidos. A higienização 

é  feita  por  meio  da  improvisação  de  berços  de  acrílico  em  substituição  às 

banheiras adequadas a tal função;
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➢ ausência de carros térmicos para a distribuição de alimentos. O Hospital  utiliza 

carrinhos abertos, no lugar de carros térmicos, para o transporte e distribuição dos 

alimentos. Tais carrinhos, além de serem  inapropriados para o uso pretendido, 

propiciam a proliferação de agentes infecciosos;

➢ ambulatório sem painel eletrônico para maior controle do fluxo de atendimento;

➢ ambulatório com longarinas em quantidade insuficientes para o devido atendimento 

ao público;

➢ espaço físico do laboratório necessitando de ampliação para o desenvolvimento de 

suas atividades;

➢ ausência de área adequada para o arquivo do laboratório.  As solicitações e os 

resultados do laboratório são arquivados na área de conforto dos funcionários do 

setor;

➢ fornecimento  de  autoclaves  para  a  área  limpa  do  laboratório,  porém este  não 

dispõe do espaço físico necessário à instalação dos equipamentos;

➢ sala  de  nebulização  transformada  em dois  consultórios  médicos,  sendo  que  a 

nebulização passou a ser efetuada na área destinada à triagem interna;

➢ espaço inadequado da Emergência Obstétrica;

➢ ausência  de  unidade  semi-intensiva  pediátrica,  ocasionando  a  permanência  de 

pacientes, relativamente graves, na observação pediátrica. Tal situação se agrava, 

mais ainda, pela falta de leitos na UTI pediátrica e na enfermaria;

➢ inexistência  de  espaço  adequado  na  sala  de  sutura  que,  além  de  ser  muito 

pequena, não possui a segregação necessária, sendo utilizada tanto para os casos 

de menor como para os de maior complexidade;

➢ inexistência de espaço adequado na sala de gesso;

➢ inexistência de vestiários separados por sexo;

➢ inexistência  de  máquinas  automatizadas  sanitizadoras  de  materiais  sendo  a 

limpeza  dos  mesmos  realizada  de  forma  manual.  Ademais,  verificou-se  que 

inexiste climatização adequada no setor;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4470, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000

44



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 2B

➢ ausência  de  revestimento  adequado  no  piso  da  anti-câmara  e  câmara  fria. 

Observou-se  a  utilização  de  piso  morto  no  revestimento  da  anti-câmara  e  da 

câmara fria do serviço de nutrição e dietética do Hospital. A utilização de tal piso, 

propicia o acúmulo de resíduos, que adentram em sua superfície e geram odor 

desagradável no local;

➢ inexistência de vestiário de barreira separado por sexo na área suja da lavanderia; 

e

➢ ausência de climatização do almoxarifado.

Neste ínterim,  o  Hospital  vem exercendo suas atividades sob a égide da autorização 

temporária nº 03/2011, emitida pela 25ª Diretoria Regional de Saúde, o que dificulta a 

aquisição de medicamentos cuja especificidade, a exemplo daqueles de uso controlado, 

exigem o Álvara definitivo.

Além da persistência das situações apontadas no retro 

mencionado  Relatório  da  Divisa/Sesab,  há  outras 

irregularidades a serem sanadas, como a utilização de 

canalização improvisada para GLP no uso do “bico de 

bussen”,  inexistência  de  exaustor  na  sala  de 

bacteriologia, superlotação da sala de reanimação e do 

centro  obstétrico,  constatando-se,  também,  pacientes 

em macas nos corredores por falta de leitos.

Verificou-se que a AOSID prestou informações à Sesab sobre as referidas pendências, 

por meio do ofício CE Sup nº 128/2010, datado de 04/08/2010, e implantou, no mês de 

abril de 2010, Plano de Ação que proporcionou a realização de verificações periódicas 

quanto ao atendimento das inconformidades ora apontadas.
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Nesse Plano de Ação, consta como responsabilidade da AOSID a instalação de duas 

autoclaves  de  barreira,  utilizando  recursos  próprios  para  posterior  ressarcimento  pela 

Secretaria  de  Saúde  do  Estado.  Tais  equipamentos,  no  entanto,  carecem  ainda  da 

mencionada  instalação, apesar  de  se  encontrarem  na  Unidade  desde  11/11/2006  e 

18/05/2009.

Ainda  com  relação  ao  controle  dos  bens 

permanentes,  constatou-se  diversos 

equipamentos  não  utilizados,  a  maioria  deles 

por  defeitos,  como  um  endoscópio  (tombo  nº 

145.469), bilurrubinômetro (tombo nº 186.053) e 

aparelho de anestesia  (tombo nº  196.254),  ou 

por  dificuldades  de  instalação  e  adequação  física  do  Hospital  como  um espirômetro 

(tombo nº 280.697) e uma autoclave (tombo nº 239.606) ou, ainda, por incompatibilidade 

das  especificações  técnicas  em  relação  às  necessidades  da  Unidade  de  Saúde,  a 

exemplo de um aparelho de hemodiálise (tombo nº 265.160) e outros, ainda, devido a 

restrições  no  seu  desempenho  por  conta  da  falta  de  reparo  em  alguns  dos  seus 

componentes, como o refrigerador para coleta de sangue (tombo nº 105.474), alocado no 

hemocentro e o aparelho de ultrassonografia (tombo nº 205.426). 

No tocante ao Inventário Geral de 2010 encaminhado pela Sesab, o Hospital apresentou 

diversos itens de mobiliário e equipamentos, elencados na tabela a seguir, que, embora 

estivessem presentes na Unidade, não constavam do referido documento, configurando 

fragilidade  dos  mecanismos  de  controle  adotados  pela  Coordenação  de  Patrimônio 

(Copat) da Sesab sobre os bens permanentes.
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QUADRO 10 - Bens Encaminhados pela Sesab 
Ausentes do Inventário/2010

Patrimônio Descrição do Bem Patrimônio Descrição do Bem
206.845 Cadeira giratória acolchoada s/ braço 267.478 Monitor de aço

215.149 Cadeira plástica s/ braço 202.754 Biombo

206.938 Cadeira plástica 206.935 Banqueta giratória aço

207.015 Cadeira plástica 243.238 Mesa para mayo

207.024 Cadeira plástica 206.936 Banqueta giratória aço

207.018 Cadeira plática 267.478 Monitor de aço

206.945 Maca fixa 202.754 Biombo

206.842 Cadeira giratória s/ braço acolchoada 206.935 Banqueta giratória aço

206.942 Maca fixa 243.238 Mesa para mayo

200.976 Cafeteira 206.936 Banqueta giratória

200.891 Prateleira em aço 207.092 Armário pequeno 03 portas

206.662 Máquina de suco 198.253 Mesa para escritório

200.836 Triturador de resíduos 212.069 Mesa de cabeceira

206.657 Balcao refrigerado 212.075 Mesa de cabeceira

206.941 Mesa p/ escritório 03 gavetas 212.070 Mesa de cabeceira

206.929 Escada com 02 degraus 258.514 Monitor Dixtal

206.914 Armário madeira gaveteiro 04 gavetas 212.072 Mesa de cabeceira

207.012 Cadeira plástica s/ braço 212.080 Mesa de cabeceira

206.843 Cadeira giratória c/ braço 212.083 Mesa de cabeceira

212.046 Mesa para cabeceira 212.085 Mesa de cabeceira

198.946 Aparelho para fototerapia 212.078 Mesa de cabeceira

208.170 Cama fawler 212.081 Mesa de cabeceira

212.071 Mesa para cabeceira 208.572 Cadeira s/ braço acolchoada

187.070 Berço hospitalar 206.840 Cadeira s/ braço acolchoada

212.026 Mesa para cabeceira 206.917 Armário madeira 04 gavetas

211.959 Mesa para cabeceira 206.904 Armário madeira 04 gavetas

211.993 Mesa para cabeceira 206.915 Armário madeira 04 gavetas

212.016 Mesa para cabeceira 206.905 Armário madeira 04 gavetas

211.990 Mesa para cabeceira 206.916 Armário madeira 04 gavetas

211.987 Mesa para cabeceira 206.908 Armário madeira 04 gavetas

211.986 Mesa para cabeceira 198.249 Mesa madeira para escritório 02 gavetas

211.978 Mesa para cabeceira 206.839 Cadeira s/ braço acolchoada

211.992 Mesa para cabeceira 198.272 Mesa madeira para escritório

211.995 Mesa para cabeceira 206.934 Armário gaveteiro 05 gavetas

211.996 Mesa para cabeceira 206.911 Cadeira giratória s/ braço acolchoada

206.946 Maca móvel 206.926 Mesa para escritório madeira

211.951 Mesa para cabeceira (refeição) 206.933 Gaveteiro 05 gavetas madeira
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Patrimônio Descrição do Bem Patrimônio Descrição do Bem
211.942 Mesa para cabeceira 206.910 Cadeira giratória s/ braço acolchoada

211.962 Mesa para cabeceira 206.927 Mesa madeira de canto (escritório)

211.963 Mesa para cabeceira 198.248 Mesa madeira para escritório

211.953 Mesa para cabeceira 206.919 Armário madeira gaveteiro 04 gavetas

203.861 Cadeira de rodas 206.875 Cadeira fixa s/ braço

211.940 Mesa para cabeceira 206.841 Mesa madeira para escritório

211.970 Mesa para cabeceira 206.837 Impressora HP Laser

211.946 Mesa para cabeceira 206.932 Gaveteiro 05 gavetas madeira

211.938 Mesa para cabeceira 206.912 Cadeira giratória c/ braço courvin

211.955 Mesa para cabeceira 198.233 Mesa de madeira para escritório

211.969 Mesa para cabeceira 243.239 Mesa para mayo

211.948 Mesa para cabeceira 206.944 Maca móvel

206.752 Câmara frigorífica aço 202.796 Estante aço 06 prateleiras

206.720 Plataforma elevatória 198.246 Mesa madeira para escritório 02 gavetas

206.900 Longarina 02 lugares 198.304 Mesa madeira para escritório 02 gavetas
Fonte: Relatório do Setor de Patrimônio/HO.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos, constatou-

se que o lixo hospitalar gerado pelo Hospital do Oeste vem 

sendo  acumulado  sem  maiores  cuidados,  de  forma 

desordenada, sem o correto acondicionamento e ainda em 

espaço inadequado para seu gerenciamento,  situação que 

compromete a higiene da Unidade.

Da  inspeção  realizada, 

observou-se,  ainda,  que  a 

Unidade não comporta o fluxo 

de  pacientes  que  ali  procuram  atendimento,  gerando  a 

superlotação  do  Centro  Obstétrico,  da  Sala  de 

Reanimação e, principalmente, dos corredores da unidade. 

Porém, na contramão de toda esta demanda de pacientes 

no aguardo de atendimento, constatou-se que as salas de 

cirurgia geral e ambulatorial, bem como a sala de reanimação pediátrica, encontram-se, 

até a presente data, inativas por falta de equipamentos. Observou-se, também, no centro 

de recuperação pós anestésico, a utilização de carro de emergência sem desfibrilador. 
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Além disso, alguns espaços encontram-se utilizados para 

fins distintos dos que lhes foi originalmente destinado, a 

exemplo dos boxes de triagem interna e obstétrica que 

vêm  sendo  utilizados  como  sala  de  preparo  de 

medicação,  cabendo  à  Sesab  grande  parte  da 

responsabilidade pela retificação das falhas apontadas, 

visto que a maioria destas refere-se à estrutura física da 

Unidade, equipamentos e mobiliário. 

Quanto à administração de pessoal, verificou-se a ausência de controle de frequência dos 

médicos plantonistas, configurado pela inexistência de folhas ou livros com assinatura de 

entrada e saída,  atestando  as horas efetivamente trabalhadas por estes profissionais. 

Dentro  deste  contexto,  constatou-se  que  a  Unidade  efetuou,  em dezembro  de  2010, 

remuneração de profissionais que exerceram plantões por mais de 48 horas ininterruptas. 

Em um dos casos registra-se a existência de plantonista realizando, aproximadamente, 

445  horas  de  trabalho  num  mesmo  mês,  sendo  que,  destas,  145  são  tidas  como 

consecutivas. Além disso, observou-se, a presença de diversos médicos em escalas de 

atividades distintas, no mesmo dia e horário. Tal duplicidade, admite como consequência, 

que o profissional receba, também, remunerações distintas para cada uma delas.

Convém ressaltar que a realização deste grande número de plantões consecutivos vão de 

encontro ao Parecer Cremeb nº 11/10, que considera como critério legal, para médicos 

prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica, a adoção de, no máximo, 48 

horas consecutivas de plantão e quatro plantões semanais de 24 horas.

No que se refere ao desempenho operacional do Hospital do Oeste, constatou-se que 

houve  um  descompasso  entre  as  metas  pactuadas  e  o  efetivamente  realizado  pela 

Unidade quanto ao SADT e, nos três últimos trimestres, também quanto às internações, 

conforme demonstrado na tabela a seguir:
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TABELA 08 - Produção Trimestral/2010

Procedimentos
Jan/Jun Jan/Mar Abr/Jun Jul/Dez Jul/Set Out/Dez

Contratado Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Contratado Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 59.715 64.295 107,67 61.464 102,93 61.035 61.183 100,24 61.689 101,07
SADT 35.778 67.133 187,64 64.871 181,32 35.928 59.313 165,09 52.893 147,22
Internação 1.788 2.561 143,23 2.612 146,09 1.788 2.492 139,37 2.386 133,45
Total 97.281 133.989 137,73 128.947 132,55 98.751 122.988 124,54 116.968 118,45
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende  atendimento  ambulatorial  (urgência  e 

emergência),  SADT e  internação,  a  gestão  da  unidade  atingiu  globalmente  as  metas 

pactuadas  (entre  118%  e  137%),  enquanto  pela  avaliação  qualitativa,  embora  não 

cumpridos os indicadores média de permanência e mortalidade institucional,  conforme 

comparativo a seguir, foram considerados satisfatoriamente cumpridos tendo em vista a 

justificativa  do  ao  agravamento  por  falta  de  assistência  inicial  nas  suas  origens,  das 

situações dos pacientes acolhidos no HO:

QUADRO 11 - Indicadores não Cumpridos

Indicador Meta Jan/Mar Abr/Jun Jul/Set Out/Dez
 Realizado Realizado Realizado Realizado

Mortalidade Institucional 4,50% 5,04% 5,09% 4,84% 7,26%
Média de Permanência 5 a 6 dias 6,5 dias 6,15 dias 6,42 dias 6,49 dias
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a  variação nos quatro  trimestres  do  exercício  de  2010,  evidenciando equivalência  do 

quantitativo quanto aos profissionais médicos e cargos de assessoria e comando, mas 

disparidade quanto às demais categorias:

QUADRO 12 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 113 93 a 138
Enfermeiros 68 85 a 93
Outros nível superior 15 33 a 71
Outros enfermagem 175 283 a 287
Outros nível médio/básico 171 280 a 568
Cargos assessoria e comando 9 4 a 9
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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A  Maternidade  Professor  José  Maria  de 

Magalhães  Netto  localiza-se  no  Complexo 

Hospitalar  César  de  Araújo,  Bairro  de  Pau 

Miúdo,  Salvador/BA,  e  foi  inaugurada  em 

junho/2006.  Está  estruturada  como 

Referência  Terciária,  compondo  o  sistema 

estadual  de  referência  hospitalar  para 

atendimento  a  gestação  de  alto  risco, 

oferecendo serviços de pronto atendimento, 

ambulatório e internação, bem como atenção neonatal e terapia intensiva. Atualmente, é 

gerenciada pela Organização Social Santa Casa de Misericórdia da Bahia, vencedora da 

Seleção nº 003/2006 (Concorrência Pública nº 016/2006) que respaldou  o Contrato de 

Gestão nº  34/2006,  firmado com a Sesab,  em 12/06/2006,  com vigência  de um ano, 

sucessivamente  prorrogado  por  Termos  Aditivos,  sendo  o  último,  de  nº  52/2010,  até 

11/06/2011.

No período compreendido entre os dias 21 e 24 de março de 2011, realizou-se visita in  

loco à Maternidade de Referência Prof. José Maria de Magalhães Neto, quando foram 

observadas algumas irregularidades e fragilidades pontuais, relatadas na sequência.

Tanto  as  enfermarias  quanto  as  farmácias  central  e  satélite  carecem de  sistema  de 

refrigeração. Segundo o infectologista da Maternidade, bem como registro da notificação 

da  Vigilância  Sanitária,  as  elevadas  temperaturas,  em  consequência  da  ausência  de 

equipamentos  de  ar  condicionado,  podem  acarretar  tanto  o  perecimento  dos 

medicamentos, quanto o incremento dos riscos de infecção bacteriana, resultando em 

aumento do tempo de permanência do paciente no hospital ou, mesmo, em aumento do 

nº de óbitos. 
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Do  Plano  de  Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de  Saúde,  constatou-se  sua 

implantação, porém com algumas impropriedades tais como o acondicionamento de lixo 

hospitalar em espaço cujas portas encontravam-se abertas, expondo tais resíduos a ação 

de roedores, bem como o sub dimensionamento da lixeira externa que não dispõe de área 

útil  para  comportar  o  volume  de  resíduos  gerados  pela  Unidade,  acarretando  uma 

segregação  ineficiente  entre  o  lixo  infectante  e  o  comum.  Além  disso,  a  empresa 

contratada pelo Hospital para realizar a coleta de lixo não vem respeitando a frequência 

estabelecida,  agravando  a  situação.  Tais  irregularidades  configuram-se  em  infração 

sanitária sujeita a penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20/08/1977.

Verificou-se,  ainda,  que  a  lixeira  externa  se 

encontra próxima à oficina de manutenção da 

Maternidade, expondo os funcionários a riscos. 

Os  fatos  ora  descritos  sinalizam  o 

descumprimento  da  Resolução  Anvisa 

no306/2004,  bem  como  a  necessidade  de 

atuação mais eficaz da Comissão responsável 

pela execução do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Unidade, aplicando-lhe o rigor 

que  lhe  é  devido,  com  vistas  a  garantir  as  condições  de  segurança  ocupacional  e 

ambiental. 

Em relação à transferência de pacientes, constatou-se, através do Relatório da Regulação 

de  2010,  deslocamentos  devido  à  limitação  de  leitos  apresentada  pela  Unidade.  Em 

consequência, implantou-se a triagem de pacientes, priorizando o atendimento aos casos 

mais graves.  Observou-se,   ainda,  regulações em função da não correspondência do 

quadro  do  paciente  com  os  serviços  disponibilizados  com  base  no  estabelecido  no 

Contrato de Gestão firmado.
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Quanto  aos  controles  patrimoniais,  tomou-se  como  base  o  relatório  elaborado  pela 

comissão  designada  pelo  Diretor  da  Maternidade  para  proceder  o  inventário  de 

encerramento de 2010, no qual foram registradas, dentre outras situações:

a) inexistência de 82 caixas cirúrgicas na unidade, embora constante da listagem de bens 

impressa pela Sesab, identificadas na tabela a seguir:

QUADRO 13 - Bens não Localizados na Maternidade

Nº de tombo Nº de tombo Nº de tombo Nº de tombo
184.356 205.023 205.058 205.098
184.357 205.024 205.059 205.099
184.358 205.025 205.060 205.100
184.359 205.026 205.061 205.101
184.395 205.027 205.062 205.102
184.396 205.032 205.063 205.103
184.397 205.033 205.064 205.116
184.914 205.034 205.065 205.117
184.915 205.035 205.066 205.118
184.916 205.036 205.087 205.121
195.706 205.037 205.088 205.122
195.707 205.038 205.089 205.123
205.010 205.039 205.090 205.124
205.011 205.040 205.091 205.125
205.012 205.041 205.092 205.126
205.013 205.052 205.093 205.127
205.014 205.053 205.094 205.143
205.015 205.054 205.095 205.144
205.016 205.055 205.096 205.145
205.021 205.056 205.097 205.146
205.022 205.057 - -

Fonte: Relatório de Inventário - Maternidade/2010

Segundo o Gestor, esta situação consta, desde 2007, no documento que acompanha o 

inventário  anual  de  patrimônio  encaminhado à  Sesab,  bem como a  da  ausência  dos 

respectivos termos de transferência  na Maternidade.

Em resposta a Solicitação nº 15/2011, desta Gerência, o Diretor Administrativo da Sesab 

argumenta que não procede as informações prestadas pelo Diretor da Maternidade, visto 

que  as  citadas  caixas  foram  entregues  com  os  respectivos  termos  de  transferência 

assinados por preposto da Santa Casa de Misericórdia (Sra. Vera Fróes e Sr. Ivan Serra), 

organização social gestora da Maternidade.
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b) transferência pela Sesab de 139 caixas cirúrgicas incompletas, inclusive sem constar a 

descrição de seu conteúdo, recebidas pela Maternidade na época de sua inauguração, 

informando o Gestor que a própria unidade adquiriu o instrumental necessário para sua 

complementação a fim de viabilizar a atividade cirúrgica, o que impossibilita estabelecer 

correlação entre o efetivamente existente e as informações do inventário.

Na  justificativa  apresentada  pela  Diretoria  Administrativa  da  Sesab,  a  aquisição  de 

instrumentais  complementares  (pinças,  tesouras,  afastadores  etc),  considerados como 

material de consumo, está a cargo da Santa Casa de Misericórdia. Informa, ainda, que as 

caixas  foram  entregues  com  as  plaquetas  anexadas  aos  respectivos  termos  de 

transferência e  devidamente conferidas pela Diretora da época, Sra. Lívia Cavalcante, 

que, inclusive, obteve junto ao Alcen/Sesab cópia das AFM's, onde consta a descrição 

dos itens que compõem as referidas caixas e o seu quantitativo.

c)  ausência  do  Termo de  Permissão  de  Uso  aludido  na  cláusula  17ª,  § primeiro,  do 

Contrato de Gestão nº 034/2006, que, segundo informações da Diretoria Administrativa da 

Sesab,  após  constatação  da  sua  não  disponibilização  à  unidade,  foram  adotadas 

providências para regularização da situação.

Quanto ao quadro de pessoal da Unidade, foram examinados os quadros de profissionais 

médicos dos setores de UTI Neonatal, UTI Adulto e UCI Neonatal, bem como as planilhas 

de pagamento referentes ao mês de dezembro de 2010, sendo solicitadas, por meio do 

Oficio, datado de 23/02/2011, as respectivas folhas de frequência, sendo informado, pela 

Administração da Maternidade, que tais controles não são efetuados, como manifestado 

nos seguintes termos 

“Com relação às informações solicitadas acerca das folhas de frequência 
dos profissionais  médicos em atividade em nossa unidade hospitalar, 
informamos que estes documentos não estão disponíveis, uma vez que 
todo  o  corpo  clínico  é  contratado  através  de  Pessoa  Jurídica,  não 
fazendo  sentido  pois  a  adoção  de folhas  de frequência,  instrumento 
típico de controle de funcionários celetistas.”
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Em contraponto a tais afirmações por parte da Administração da Unidade, constatou-se, 

após consultadas as planilhas de pagamento e de escala médica dos profissionais lotados 

na UTI neonatal, do mês de dezembro/2010, inconsistências entre o número de plantões 

realizados e aqueles efetivamente pagos, conforme demonstrado a seguir:

QUADRO 14 - Plantões Realizados na UTI Neonatal

Médico
Nº de Plantões

Escala de 
Plantonistas/Diaristas

Planilha de 
Pagamento

Camilla Morcelli Tovar 16 14

Gustavo Guimarães 12 11

Leonardo Antônio Pereira Ribeiro 04 05

Leonardo Pereira Bastos 09 10

Narcisa de Oliveira Malheiros 09 10

Silvana Goes de Aragão 00 01
Fonte: Escala de Plantonistas e Diaristas e Planilha de Pagamento 12/10 - Maternidade Prof. José Mª de

Magalhães Neto.

A manutenção das boas condições de operacionalidade de uma instituição que presta 

serviços de saúde depende, essencialmente, da presença do profissional médico no seu 

posto de trabalho. Assim, independentemente da forma de contratação deste profissional, 

a sua frequência pode e deve ser controlada, visando a manutenção da qualidade do 

atendimento e, sobretudo, para justificar a correspondente remuneração. 

No que se refere ao desempenho operacional da Maternidade, constatou-se que houve 

um descompasso entre as metas pactuadas e o efetivamente realizado pela Unidade, 

sendo que,  na maioria  das vezes,  o  cumprimento  das metas  oscilou,  a  depender  do 

procedimento,  alguns  pontos  porcentuais  acima  e  abaixo  do  devido,  conforme 

demonstrado na tabela a seguir:

TABELA 09 - Produção Trimestral/2010

Procedimentos Contratado
Jan/Mar Abr/Jun Jul/Set Out/Dez

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 19.152 17.730 92,58 17.822 93,06 18.676 97,51 18.250 95,29
SADT 24.462 37.173 151,96 35.473 145,01 33.800 138,17 31.729 129,71
Internação 3.678 3.219 87,52 3.562 96,85 3.592 97,66 3.364 91,46
Total 47.292 58.122 122,90 56.857 120,23 56.068 118,56 53.343 112,79
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende  atendimento  ambulatorial  (urgência  e 

emergência),  SADT e  internação,  a  gestão  da  unidade  atingiu  globalmente  as  metas 

pactuadas  (entre  112,79% e  122,9%),  embora  não  tenha  sido  cumprida,  no  primeiro 

trimestre,  a  meta  de internação,  justificada,  segundo o Gestor,  pela  superlotação das 

unidades de neo-natologia, restritiva de novos internamentos de gestantes. Enquanto pela 

avaliação qualitativa, não foi cumprido satisfatoriamente o indicador taxa de ocupação, 

conforme  comparativo  a  seguir,  justificando-se  pelo  perfil  da  gravidade  da  clientela 

atendida, por ser referência para todo o Estado e pela permanência na internação de 

pacientes crônicos (bebês com média de 62 dias), que não possibilita a rotatividade dos 

leitos e dificulta a admissão de novas gestantes.

QUADRO 15 - Indicadores não Cumpridos

Indicador Meta Jan/Mar Abr/Jun Jul/Set Out/Dez
 Realizado Realizado Realizado Realizado

Taxe de Ocupação 90,00% 80,41% 78,11% 85,63% 78,39%
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos quatro trimestres do exercício de 2010, evidenciando a equivalência entre 

os quantitativos:

QUADRO16 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 185 203 a 223
Enfermeiros 120 124 a 128
Outros nível superior 74 74 a 98
Outros enfermagem 346 349 a 361
Outros nível médio/básico 409 396 a 423
Cargos assessoria e comando 34 21 a 33
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Localizado  no  Bairro  de  Roma, 

Salvador/BA,  o  Hospital  São  Jorge 

passou a integrar a DIRP-GI, em junho de 

2009,  como  Unidade  de  Pronto 

Atendimento  (UPA),  objetivando  a 

melhoria  das  condições  de  atenção  à 

saúde dos moradores da Cidade Baixa e 

circunvizinhança,  com  uma  população 

estimada em cerca de 400 mil habitantes. 

Este hospital encontra-se sob a gestão da organização social Associação Obras Sociais 

Irmã Dulce (AOSID), através do Contrato nº  003/2009,  firmado em  12/06/2009, e com 

vigência prorrogada pelo Termo Aditivo nº 53/2010 até 11/06/2011.

A Unidade disponibiliza atendimentos de urgência 24 horas, considerados como tal  os 

atendimentos não programados, dispensados às pessoas que procurem o Hospital  de 

forma espontânea ou referenciada, sendo disponibilizados 30 leitos de observação, por 

um período de até 24 horas (não caracterizando internação hospitalar). Os pacientes que, 

em função de perfil de maior gravidade, demandem internação hospitalar são transferidos 

para unidade de maior complexidade através da Central de Regulação Estadual.

O referido instrumento contratual invoca respaldo em ato de inexigibilidade de licitação 

formalizado nos autos do processo de no 0300090151006,  o  qual,  a  partir  do  exame 

procedido, não se evidencia devidamente formalizado face à ausência de assinatura do 

seu autor e data de sua emanação. Ademais, não consta, nos aludidos autos, parecer da 

PGE  sobre  a  sua  apreciação,  razão  porque  a  contratação  direta  da  AOSID  sobre 

invocação da hipótese de inexigibilidade de licitação prevista no inciso II do art. 60 da Lei 

nº 9.433/2005 configura-se irregular.
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Há ainda o agravante de que para justificar a contratação direta da AOSID se alegou 

similaridade com a situação que ensejou a contratação direta desta OS para a gestão do 

Hospital Eurídice Santana, localizado no município de Santa Rita de Cássia. Entretanto, 

ainda que se configurasse a alegada similaridade, o que não ocorre, não se justifica o ato 

de inexigibilidade de licitação para a contratação direta. 

Consta  da  ata  de  reunião  do  Congeos,  que  foi  aprovada  através  da  Resolução  no 

007/2009,  a  publicização  do  HSJ  e  a  recomendação  para  que  a  Sesab  elaborasse 

parecer  de  razoabilidade e  economicidade e  submetesse a pretensão de contratação 

direta da AOSID à apreciação da PGE. Porém, o preço da contratação não se ampara em 

justificativa que demonstre a economicidade da contratação, sua compatibilidade com o 

mercado  e  o  atendimento  ao  princípio  da  eficiência,  principal  justificativa  para  a 

transferência de gestão à OS.

Ao que consta, foi  acolhida a proposta no valor de R$13.159.067,16 apresentada em 

10/06/2009 pela AOSID, em atendimento ao convite formulado pelo Secretário da Saúde, 

através do Ofício Gasec nº 1269/2009, datado de 10/06/2009, conquanto na efetivação da 

contratação  o  preço  foi  estabelecido  em  R$13.575.639,16,  sem  que  se  apresente 

justificativa para a majoração da proposta original.

Observa-se,  finalmente,  omissão  na  proposta  apresentada  pela  AOSID  quanto  aos 

profissionais  necessários  para  compor  o  quadro  da  unidade  hospitalar,  evidenciando 

também a deficiência da contratação quanto aos requisitos técnicos inerentes à gestão 

objetivada.

A inspeção realizada nesta Unidade estendeu seu escopo à área financeira. Da análise do 

Razão, bem como dos extratos bancários apresentados pela AOSID, relativos à conta 

bancária  que  movimenta  os  recursos  repassados  pela  Sesab  por  conta  do  referido 

contrato de gestão, constatou-se as seguintes situações: 
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•Movimentação Indevida em Conta Bancária

De acordo com o subitem 37, item I, da Cláusula Terceira que trata dos compromissos da 

contratada, a AOSID deverá movimentar os recursos financeiros transferidos pelo Estado 

para  a  execução  do  Contrato  de  Gestão  em  conta  bancária  específica  e  exclusiva, 

vinculada  ao  Hospital  São  Jorge,  de  modo  que  os  recursos  transferidos  não  sejam 

confundidos com os recursos próprios da OS, preservando-se desta forma a autonomia 

patrimonial da Unidade.

O  exame  quanto  à  movimentação  financeira  da  conta  nº  11136-8,  agência  2864  do 

Bradesco,  aberta  com esta  finalidade,  registra  a  prática  usual  de  créditos  (entradas) 

oriundos  da  própria  AOSID,  os  quais,  conforme  informação  do  Setor  Financeiro, 

constituem-se  em empréstimos  da  AOSID ao  HSJ para  fazer  frente  a  compromissos 

inadiáveis assumidos para o funcionamento do Hospital, como pagamento a fornecedores 

e de folha de pessoal, uma vez que a Sesab costuma incorrer em atrasos quanto ao 

repasse mensal do valor contratado, conforme constatado nos processos de pagamento 

analisados e demonstrados na tabela a seguir:

TABELA 10 - Transferência de Recursos Financeiros da Sesab para a AOSID
Gestão do Hospital São Jorge

(Em R$)
Fatura / Nota Fiscal Empenho OBE Crédito na Conta Corrente

Referência Nº Valor Nº Data Data Valor
Dez/09 07/09 1.076.650,95 1958 05/02/10 12/02/10 1.060.501,20
Jan/10 01/10 1.076.650,95 5703 25/02/10 01/03/10 1.076.650,95
Fev/10 02/10 1.076.650,95 12109 19/03/10 23/03/10 1.076.650,95
Mar/10 03/10 1.076.650,95 26922 10/05/10 12/05/10 1.076.650,95
Abr/10 04/10 1.076.650,95 31306 21/05/10 25/05/10 1.076.650,95
Mai/10 201014 1.076.650,95 38436 21/06/10 23/06/10 1.076.650,95

01 a 11/06/10* 201022 394.772,02 54578 16/08/10 18/08/10 394.772,02
12 a 29/06/10* 201030 914.115,60 54579 10/08/10 12/08/10 914.115,60

30/06/10* 201040 50.784,20 56986 16/08/10 18/08/10 50.784,20
Jul/10 201031 1.523.526,00 55853 16/08/10 18/08/10 1.523.526,00
Ago/10 203010 1.523.526,00 56902 16/08/10 18/08/10 1.523.526,00
Set/10 201048 1.523.526,00 75392 22/10/10 26/10/10 1.523.526,00
Out/10 201075 1.523.526,00 81201 22/11/10 24/11/10 1.523.526,00
Nov/10 201089 1.523.526,00 88613 29/11/10 01/12/10 1.523.526,00
Dez/10 201094 1.523.526,00 3483 28/02/11 ** **

Fonte: Processos de pagamento/Sesab e extratos bancários da conta do HSJ.
*  Período em que o reajuste financeiro encontrava-se sendo pactuado (Termo Aditivo nº 53/2010).
** DEA, cujo pagamento encontrava-se pendente até 14/03/2010. 
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O Contrato de Gestão em tela prevê em sua Cláusula Sétima, § 5º, a possibilidade de 

adiantamentos com recursos próprios à conta bancária específica caso haja atrasos nos 

desembolsos previstos no cronograma estabelecido, como referido no texto acima.

Ocorre, no entanto, que foram observados débitos (saídas) na conta específica do HSJ 

em favor  da AOSID, como demonstrado na sequência,  sem que houvesse dívidas do 

Hospital  para  com  esta  Instituição  que  os  justificassem,  nas  datas  em  que  foram 

realizados:

QUADRO 17 - Débitos Indevidos em Conta Bancária do HSJ
(Em R$)

Data Valor
20/07/10 540.000,00

10/09/10 2.853.000,00

19/10/10 1.750.000,00

24/11/10 1.750.000,00
Fonte: Extratos bancários/2010 - HSJ.

O Líder Administrativo da Unidade manifesta-se a este respeito informando:

“...na fase inicial do contrato, em decorrência dos atrasos da Sesab no 
pagamento das faturas, a AOSID disponibilizava os recursos para custeio 
do Hospital São Jorge, que eram recuperados à conta da Instituição após 
a quitação do débito pela Sesab. Porém, devido às dificuldades financeiras 
enfrentadas pela  AOSID,  utilizamos os recursos  destinados ao Hospital 
São Jorge em socorro ao fluxo de caixa da AOSID, evitando-se, assim, a 
solução de continuidade do serviço público de saúde prestado à população 
carente do Estado da Bahia.

Ressaltamos, entretanto, que no dia 31/12/2010 a AOSID quitou todo o 
débito para com a conta do contrato nº 077/2009.”

Os valores adiantados à AOSID, de fato, retornaram integralmente à conta do HSJ nos 

meses subsequentes, não restando pendências ao final do exercício. Faz-se pertinente, 

porém, tecer duas considerações a respeito de movimentações desta natureza. A primeira 

diz  respeito  à  vulnerabilidade  dos  mecanismos  de  controle  adotados  para 

acompanhamento da movimentação contábil e financeira das transferências, haja vista o 
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aumento do número de transações efetuadas e a maior probabilidade de ocorrência de 

equívocos ou omissão de registros. A segunda diz respeito a impossibilidade de apuração 

dos ganhos (perdas) com rendimentos financeiros posto que os recursos transferidos a 

título  de  empréstimo  à  AOSID  implicaram  em  resgate  e  seu  retorno  deu-se 

parceladamente.  Desta forma, resta comprometida a apuração quanto à reversão dos 

resultados da aplicação financeira, exclusivamente, aos objetivos do Contrato de Gestão 

em tela, como previsto em seu § 4º, Cláusula Quinta.

•Pagamento em Duplicidade

A  concessão  de  adiantamentos  pela  AOSID  ao  HSJ,  e  vice-versa,  determinou  a 

necessidade do exame da movimentação bancária desde o termo inicial do contrato nº 

77/2009, qual seja, junho/2009, constatando-se, assim como em 2010, atrasos sucessivos 

na  transferência  mensal  dos  recursos  financeiros  acordados  por  parte  do  Estado  e, 

consequentemente,  implicando  a  necessidade  de  aporte  financeiro  pela  AOSID  para 

manutenção  da  Unidade  em  funcionamento.  No  período  de  junho  a  dezembro/2009 

constatou-se a regularidade na compensação de tais empréstimos tão logo o desembolso 

da Sesab era efetuado na conta corrente do HSJ. 

Constatou-se, porém, que a utilização de tais mecanismos, acarretou, pelo menos, uma 

operação que chamou a atenção da auditoria: embora o endividamento do Hospital junto 

à AOSID, em julho de 2009, totalizasse R$424.350,62, o pagamento realizado pelo HSJ 

para quitação dessa dívida à AOSID, em 06/07/2009, após o repasse mensal da Sesab 

para tal fim, totalizou R$505.119,49, ou seja, R$80.768,87 a maior.

A análise procedida permitiu verificar, ainda, que esse montante corresponde ao valor da 

folha  de  pagamento  do  mês  de  junho  que,  por  sua  vez,  já  havia  sido  pago, 

individualmente, em 05/07/2009, conforme documentação suporte constante da prestação 

de contas mensal e extrato bancário de julho/2009. O fato ora apresentado constitui-se 

em pagamento em duplicidade, o que enseja, por conseguinte, a devolução desse valor à 

conta do HSJ com a devida atualização monetária.
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A Administração do HSJ manifesta-se, através do seu Líder, alegando:

“... informamos que no início do contrato de gestão do Hospital São Jorge, 
o sistema eletrônico de pagamento de folha ainda não tinha cadastrado a 
conta corrente do referido hospital para efetuar o débito. Como a folha de 
pagamento das Obras Sociais Irmã Dulce é feita de forma eletrônica, o 
procedimento adotado foi  pagá-la pela conta corrente de movimento da 
OSID e contabilizar o débito,  no montante de R$80.768,87 (oitenta mil, 
setecentos  e  sessenta  e  oito  mil  e  e  oitenta  e  sete  centavos),  no 
endividamento do HSJ, justificando-se, assim, o ressarcimento no total de 
R$505.119,49.

Ressaltamos, por fim, que para constatar o valor da folha, o mesmo consta 
na  coluna  de Despesas com Pessoal  na  prestação de  contas  do mês 
07/2009.”

Posta  nestes  termos,  a  argumentação  do  Gestor  não  elucida  a  questão  quanto  ao 

pagamento de igual valor (R$80.768,87), em duas datas distintas, tendo como objeto a 

mesma despesa, qual seja, a folha de pagamento de junho/2009 do HSJ, motivo pelo qual 

esta  auditoria  mantém  o  entendimento  de  que  o  referido  pagamento  se  deu  em 

duplicidade, carecendo, portanto, da devida regularização financeira, acrescendo-se ao 

montante a ser devolvido o valor relativo à, pelo menos, sua atualização monetária.

•Taxa de Administração Indevida

Dentre  os  pagamentos  efetuados  pela  HSJ  à  AOSID,  observou-se  a  cobrança  de 

R$60.709,91, mensalmente, no período de julho a dezembro/2010 que, conforme apurado 

junto à Administração dessa Associação, refere-se à taxa de administração pelos serviços 

realizados  por  diversos  setores  da  Entidade,  cujos  custos  não  foram  previstos  no 

orçamento do contrato  ora sob exame,  dando-se  o  mesmo com os demais  contratos 

administrados pela  AOSID sob este modelo de gestão junto à Sesab,  quais sejam, o 

Hospital do Oeste (HO), em Barreiras, e o Hospital Eurídice Santana (HES), em Santa 

Rita de Cássia. 
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Ainda  conforme  a  Administração,  tais  despesas  foram  contempladas  quando  da 

assinatura de Termo Aditivo, em 12/12/2010, onde tratou-se, dentre outros aspectos, do 

equilíbrio  financeiro  do  contrato,  oportunidade  em que  a  Superintendência  da  AOSID 

respaldou  seu  pleito  através  do  ofício  CE  Sup  042/2010,  do  qual  alguns  trechos 

encontram-se reproduzidos a seguir:

“... existe uma grande parcela de envolvimento dos diversos setores da OSID que 
desempenham trabalho cotidiano relacionado com a gestão dos contratos com a 
SESAB que  não  estão  contemplados  no  orçamento.  A Assessoria  Jurídica  dá 
suporte para celebração de contratos de gestão e seus aditivos, o RH da sede 
processa toda o folha de pagamentos, como também executa todas rotinas de 
contratação e demissão. O setor de compras da sede executa a compra destinada 
às unidades sob contrato de gestão. Contas a pagar, tesouraria e contabilidade 
são  centralizados  também  na  sede.  Setores  como  manutenção,  informática, 
armazenamento e distribuição, entre outros, também tem envolvimento continuado 
com as demandas das unidades em questão.

Há aí  um custo  inequívoco  a  ser  mensurado  e  considerado  com o  intuito  de 
garantir a manutenção da viabilidade do contrato através do equilíbrio econômico.

Em razão  das despesas não orçadas,  mas efetivas,  conforme descrito  acima, 
apresentamos  abaixo  uma  tabela  com  o  custo  total  de  pessoal  de  todos  os 
núcleos  envolvidos  na  OSID  com  a  gestão  dos  hospitais  da  SESAB,  e  na 
sequência o percentual referente ao esforço desses setores direcionado a cada 
uma das  três  unidades.  Por  consequência,  solicitamos a  publicação  de  termo 
aditivo  de  cada  um  dos  contratos,  conforme  proporcionalidade  exposta  na  já 
referida tabela, a seguir,  como também o aval desta Secretaria e do Conselho 
Gestor das Organizações Sociais - CONGEOS, permitindo que a OSID apresente 
as  faturas  correspondentes,  quando  das  respectivas  prestações  de  contas, 
garantindo assim o custeio dessas despesas, com as quais vimos arcando todos 
os meses sem respaldo orçamentário.

A tabela referida pela AOSID apresenta as seguintes informações:

Custo Mensal com Pessoal nos 
Núcleos da OSID Envolvidos

com GC SESAB
547.515,42

Unidade Participação Custo por 
Unidade

HO 28,91% 158.291,60

HES 3,51% 19.217,18

HSJ 11,09% 60.709,91

Custo Total a ser Cobrado 238.218,69
Fonte: Ofício AOSI - CE Sup 042/2010, de 17/03/2010.
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Ainda que as despesas englobadas como taxa de administração refiram-se a despesas 

operacionais  da  OS e,  portanto,  encontrem-se diretamente  relacionadas ao objeto  do 

contrato, esta auditoria entende como indevida sua cobrança, posto que não se encontra 

tacitamente expressa em cláusula do referido Termo Aditivo, além de exceder o limite de 

5% do  valor  contratado,  aspectos  que  contrariam o  disposto  no  art.  39,  §  único,  da 

Portaria Interministerial nº 127, de 28/05/2008, transcrito a seguir, que, por analogia, se 

aplica ao fato em comento.

Art.  39.  O  convênio  ou  contrato  de  repasse  deverá  ser  executado  em 
estrita  observância  às  cláusulas  avençadas  e  às  normas  pertinentes, 
inclusive esta Portaria, sendo vedado:
[...]
Parágrafo único. Observado o limite de 5% do valor do objeto, os recursos 
do  convênio  ou  contrato  de  repasse  poderão  custear  despesas 
administrativas das entidades privadas sem fins lucrativos, obedecidas as
seguintes exigências:
I - estar expressamente previsto no plano de trabalho;
II - estar diretamente relacionadas ao objeto do convênio ou contrato de 
repasse; e
III - não sejam custeadas com recursos de outros convênios ou contratos 

de repasse.

•Inconsistências em Dados Físico-financeiros relativos à Produção Ambulatorial da 
Unidade

O Relatório de Informação Hospitalar (RIH), em seu Bloco “M”, condensa os dados físico-

financeiros mensais dos procedimentos realizados na Unidade, registrados nos Blocos  “I” 

(Atividade  Ambulatorial),  “J”  (Atividade  de  Pronto  Socorro)  e  “K”  (Atividade  de  Apoio 

Diagnóstico).

A análise referente aos dados nele registrados permitiu verificar inconsistências quanto ao 

cômputo da realização de eletrocardiogramas (ECG), haja vista que a informação quanto 

à  sua  produção  mensal  registrada  no  Bloco  “K”  não  foi  transportada  para  a  linha 

específica no Bloco “M”,  não tendo,  por  conseguinte,  seu equivalente  valor  financeiro 

registrado no campo determinado para tanto. 
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Ademais, observa-se que a totalização dos dados físicos do Grupo 02 - Procedimentos 

com Finalidade Diagnóstica considera o cômputo dos ECG realizados, porém descarta o 

respectivo valor financeiro destes do seu somatório nos meses de 01 a 03/2010 e 08 a 

12/2010, o que se configura como incoerência no registro  dos dados e,  também, em 

ausência de faturamento nesses meses.  O quadro a seguir  demonstra a situação em 

comento:

TABELA 11 - Produção de ECG como Apoio Diagnóstico em 2010

Mes Dados Bloco “K” Dados  Bloco “M”
Físico Físico Financeiro

Janeiro 726 - -
Fevereiro 577 - -
Março 1.057 - -
Abril 576 - 4.914,72
Maio 470 - 2.420,50
Junho 444 - 2.420,50
Julho 407 - 2.096,05
Agosto 485 - -
Setembro 549 - -
Outubro 509 - -
Novembro 532 - -
Dezembro 527 - -
Fonte: RIH/2010 - HSJ.

Questionadas  a  esse  respeito,  a  Coordenação  de  Contratos/Sesab  assim  como  a 

Administração da Unidade demonstraram desconhecer o fato, que, ao final, resultou em 

perda de receita para a Unidade junto ao SUS.

O  responsável  pela  Administração  da  Unidade  informa,  em  seu  arrazoado,  que  as 

inconsistências  referidas  devem-se  ao  travamento  das  células  correspondentes  ao 

cômputo desses lançamentos, no sistema disponibilizado pela Sesab, em suas variadas 

versões, atribuindo a esta a responsabilidade pela diagramação do RIH.
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Esta auditoria entende que o registro fidedigno das informações e o interesse quanto à 

confiabilidade  dos  dados  resultantes  da  operacionalização  do  Hospital  devem  ser 

compartilhados entre as partes que assinam o referido contrato, fazendo-se necessário, 

para  tanto,  a  análise  crítica  dos  instrumentos/ferramentas  utilizados,  a  uniformização 

quanto ao entendimento dos dados a serem registrados no RIH e a realização dos ajustes 

quando  se  façam  necessários,  inclusive,  com  vistas  a  aferição  dos  índices  de 

produtividade definidos em contrato.

Quando  das  visitas  de  inspeção  à  Unidade, 

observou-se,  em  relação  ao  Setor  de  Nutrição, 

deficiências  na  estrutura  física  da  cozinha,  que 

apresenta-se com paredes e teto danificados, fiação 

elétrica  inadequada  e  sistema  de  escoamento  de 

água  ineficiente.  Ademais,  verificou-se  falha  na 

estocagem dos alimentos e na higiene das câmaras 

frigoríficas,  além  de  diversos  equipamentos  e 

utensílios em péssimo estado de conservação,  inclusive contrariando a Resolução da 

Diretoria Colegiada (RDC no 275/2002), da ANVISA.

Constatou-se,  ainda,  irregularidades  quanto  aos 

equipamentos  presentes  no  Hospital,  haja  vista  a 

ausência  dos  respectivos  termos  de  transferência 

ou  termos  de  responsabilidade  assinado  por 

preposto do São Jorge. Observando-se, também, o 

não atendimento, pela Sesab, quanto à solicitação 

da  AOSID,  a  cerca  da  retirada  de  equipamentos 

inservíveis e servíveis que se encontram nas áreas desativadas da Unidade.

No que se refere à UPA, constatou-se bens elencados no Inventário de 2010 que não 

foram localizados fisicamente, assim como, bens que se encontravam na Unidade mas 
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que não constavam deste documento. Além disso, observou-se equipamentos tidos como 

inservíveis no Inventário que ainda possuíam potencial de utilização, bem como aparelhos 

referentes  a  atendimentos  ginecológicos  que  não  condizem com as  atuais  atividades 

definidas no Contrato de Gestão, firmado junto a Sesab, mas, em boas condições de uso, 

podendo servir a outras unidades de saúde do Estado.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos, 

constatou-se  que  a  área  de  armazenamento 

externo da Unidade não possui  segregação física 

entre o lixo hospitalar e lixo comum, em ambientes 

exclusivos,  contrariando  as  determinações  do 

referido Plano, bem como determinação constante 

da  RDC  nº33/2003  da  Anvisa.  Com  relação  ao 

Alvará  Sanitário,  verificou-se  que  a  Unidade 

encontra-se no aguardo de posicionamento da Divisa/Sesab quanto à data da visita às 

suas instalações.

Da inspeção realizada, observou-se, ainda, que a 

Unidade não comporta o fluxo de pacientes que ali 

procuram  atendimento,  não  obstante  o  Hospital 

mantenha  ociosa  uma  ampla  área  de  sua 

estrutura  física  que,  em alguns casos,  serve  de 

depósito  para  diversos  equipamentos,  novos  e 

antigos, também não utilizados na Unidade.

Caracterizado  como  UPA,  o  Hospital  São  Jorge  dispõe  de  leitos  para  os  casos  que 

necessitem permanecer em observação, após o atendimento de urgência, até o período 

limite de 24 horas. Contrariando tal expectativa, esta Unidade apresenta grande demanda 

de  pacientes  em estado  grave  que,  face  as  dificuldades  enfrentadas  para  regulação, 

ensejam  sua  permanência  por  mais  de  um  dia,  acarretando  a  superlotação  da 

Emergência.
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Situações como esta foram verificadas durante o período da auditoria, sendo, inclusive, 

veiculada,  em  23/05/2011,  nos  meios  de  comunicação  de  maior  de  repercussão  da 

capital,  a  suspensão  do  atendimento  da  Emergência  da  Unidade  por  conta  do  seu 

excesso de pacientes. Como noticiado, a abertura dos portões deu-se apenas no final da 

tarde, com atendimento reduzido.

Apesar da identificação deste quadro, verificou-se que, após a adaptação da Unidade às 

funções de pronto atendimento, o Hospital manteve desativada uma ampla extensão da 

sua  estrutura  física,  fazendo-se  pertinente  questionamento  quanto  à  possibilidade  de 

aproveitamento  dessas  instalações,  com  vistas  à  ampliação  dos  serviços  e  do 

aparelhamento adequado da Unidade, salientando-se, ainda, que, segundo o Contrato 

sob  análise,  na  Cláusula  Terceira,  item II,  compete  à  Sesab  a  eliminação  de fatores 

restritivos à flexibilidade da ação administrativa e gerencial da contratada.

Ressalte-se  que  a  prestação  de  contas  de  2010,  de  responsabilidade  do  Gestor,  foi 

encaminhada em 13/06/2001 à Sesab,  que procedeu a juntada de relatório da DIRP-

GI/Sesab que condensa as avaliações de desempenho trimestrais realizadas pela sua 

Coordenação de Avaliação e encaminhou a este Tribunal.

No que se refere ao desempenho operacional do Hospital São Jorge, constatou-se que 

houve  um  descompasso  entre  as  metas  pactuadas  e  o  efetivamente  realizado  pela 

Unidade, conforme demonstrado na tabela a seguir:

TABELA 12 - Produção Trimestral/2010

Procedimentos
Jan/Jun Jan/Mar Abr/Jun Jul/Dez Jul/Set Out/Dez

Contratado Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Contratado Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 168.720 225.674 133,76 272.841 161,71 179.760 219.083 121,88 205.072 114,08
SADT 57.150 62.274 108,97 53.626 93,83 46.650 46.230 99,10 48.048 103,00
Total 225.870 287.948 127,48 326.467 144,54 226.410 265.313 117,98 253.120 111,80
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende  o  atendimento  ambulatorial  (urgência  e 

emergência)  e  o  SADT a  que  se  restringe  a  operacionalidade  da  unidade,  a  gestão 

atingiu  globalmente  as  metas  pactuadas  (entre  111,8%  e  144,54%).  A  avaliação 

qualitativa, baseada apenas na existência e funcionamento das comissões previstas no 

Contrato de Gestão, entre outros itens, foi satisfatória.

O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos quatro trimestres do exercício de 2010, evidenciando a equivalência entre 

os quantitativos, embora com acentuada flutuação ao longo do período, principalmente 

em três categorias:

QUADRO 18 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 79 89 a 92
Enfermeiros 37 35 a 42
Outros nível superior 10 10 a 19
Outros enfermagem 95 93 a 122
Outros nível médio/básico 142 143 a 182 
Cargos assessoria e comando 4 4
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Localizado  no  Município  de  Ribeira  do 

Pombal  e  sob  gestão  da  Fundação  José 

Silveira, o Hospital Santa Tereza constitui-se 

na primeira unidade de saúde cuja gestão foi 

transferida,  pelo  Estado  da  Bahia,  a  uma 

entidade  qualificada  como  Organização 

Social,  conforme  Contrato  nº  05/2005, 

firmado com a Sesab, em 01/02/2005, 

O referido termo foi prorrogado, sucessivamente, até 30/03/2010, quando foi assinado o 

Contrato nº  020/2010,  respaldado em dispensa emergencial   pelo prazo de 180 dias, 

também com a  Fundação José Silveira. Assim a gestão deste Hospital encontra-se sem 

cobertura  contratual  desde  outubro/2010,  quando  expirou  o  prazo  de  vigência  deste 

contrato emergencial,  estando irregular  a relação com essa entidade, justificando-se o 

pagamento pelo procedimento de indenização.

Esta Unidade encontra-se programada para atender às demandas da Microrregião de 

Ribeira  do  Pombal,  composta  de  13  municípios  e  população  aproximada de  257.201 

habitantes (de acordo com PDR/2007). Está estruturada com perfil de hospital geral de 

médio porte, dispondo para tanto de atendimentos de urgência e emergência, internação 

para  as  especialidades  básicas  de  clínica  médica,  cirúrgica,  obstétrica,  pediátrica  e 

traumato-ortopedia, além de ambulatório de especialidades. No exercício de 2009, deu-se 

início às obras de reforma na infraestrutura da Hospital,  sem que tenham sido tecidos 

maiores  esclarecimentos  no  relatório  de  prestação  de  contas  encaminhado  a  este 

Tribunal, quanto a sua extensão.
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Circunstância reiteradamente apontada, tanto pelo Gestor quanto pela Coordenação de 

Contrato/Sesab, diz respeito ao aproveitamento apenas parcial das cotas de serviços de 

saúde  que  a  Unidade  oferece  ao  municípios  integrantes  da  Programação  Pactuada 

Integrada (PPI), considerando que a meta de ocupação hospitalar vem apresentando-se 

sempre  aquém  da  prevista  em  contrato,  não  sendo  esclarecido,  também,  as  razões 

determinantes desta situação.

No período compreendido entre os dias 28 de março e 01 de abril de 2011, realizou-se 

visita in loco ao Hospital Geral Santa Tereza (HGST), atualmente sob Contrato de Gestão 

Emergencial  nº  020/2010.  A inspeção permitiu  constatar  irregularidades e  fragilidades 

conforme relatado na sequência:

Inicialmente, convém mencionar a ausência do Alvará da Vigilância Sanitária, expirado em 

28/09/2010.  Para sua renovação foram realizadas inspeções da Divisão de Vigilância 

Sanitária e Ambiental (Divisa), a fim de avaliar as condições técnicas e operacionais da 

estrutura  física,  bem  como  do  fluxo  das  atividades  e  procedimentos  realizados  na 

Unidade. A Divisa decidiu pela não liberação do referido instrumento, cabendo, para tanto, 

ações mitigadoras objetivando sanar as falhas apontadas, em sua maioria,  relativas à 

infraestrutura do prédio e, ainda, a má condição de uso de bens permanentes, portanto, 

de competência da Sesab.

O exame in loco realizado por esta auditoria constatou a persistência dessas situações e, 

também, impropriedades relativas à disposição espacial de alguns setores da Unidade, a 

exemplo da proximidade física entre o Lactário e setores como o Necrotério, a Central de 

Esterilização  de  Materiais  e  a  Lavanderia,  contrariando  a  Resolução  da  Anvisa  RDC 

nº050/2002,  que determina sua localização próxima ao Setor  de Nutrição da Unidade 

Hospitalar e distante de áreas que lidam com sujidades. 
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Ademais,  a  área  onde  se  situa  o  Posto  de 

Enfermagem da UTI não permite a visibilidade do 

leito de isolamento; a área do Berçário destinada a 

fototerapia não possui sistema de refrigeração de 

ar;  a  mesa  do  Necrotério  (morg),  encontra-se 

desgastada, sendo por isso de difícil higienização, 

contrariando  a  padronização  prevista  na 

Resolução  da  Anvisa  supra  referida.  O  Piso  da 

cozinha encontra-se danificado, há diversos pontos de infiltração em paredes e teto do 

Hospital,  bem  como  a  fiação  encontra-se  exposta  em  alguns  pontos,  a  exemplo  do 

exaustor da câmara fria e, ainda, os equipamentos da utilizados na lavanderia da Unidade 

encontram-se bastante comprometidos devidos à oxidação de seus componentes. 

A Unidade carece de processadora de filme, visto que um 

mesmo equipamento deste tipo vem sendo partilhado para 

utilização do aparelho de Raio X e do mamógrafo; os laudos 

relativos  aos  exames  de  tomografia  são  emitidos  sem  a 

impressão  das  respectivas  imagens,  pela  inexistência  de 

equipamento para tanto.  O Necrotério não possui  câmara 

fria  para  acondicionar  os  cadáveres;  os  Postos  de 

Enfermagem  da  área  de  internamento  carecem  de 

geladeiras adequadas para o armazenamento de insulina e o Centro Cirúrgico possui 

apenas um carro de emergência.

Há  equipamentos  em  estado  precário  de  conservação,  oxidados  e  com  defeitos, 

pendentes de substituição.  As cadeiras dos acompanhantes do setor de internamento 

encontram-se danificadas e observou-se grande quantidade de bens sucateados na área 

externa da Unidade, entre eles um veículo, de placa JOZ 0252, aguardando remoção pela 

Sesab, desde 2009, com solicitação reiterada em 2010, sem solução até março de 2011.
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Questionada por esta Auditoria quanto as circunstâncias detectadas por ocasião da visita, 

a  Administração  do  Hospital  informou  que,  visando  minimizar  os  efeitos  de  tais 

ocorrências, foram solicitados à Secretaria, reiteradamente, através de ofícios, 30 itens 

entre  equipamentos  e  mobiliário  considerados  fundamentais  ao  funcionamento  da 

unidade  hospitalar,  dentre  os  quais,  auscutadores  fetais,  ventiladores  pulmonares, 

equipamentos de laboratório diversos, aparelhos de ar condicionado e longarinas, não 

atendidos, até março/2011.

Informa, ainda, que vem enfrentando entraves em 

relação  à  manutenção  de  sua  autoclave  pela 

dificuldade de contratação de empresa prestadora 

de  serviços  de  assistência  técnica  corretiva  e 

preventiva,  situação  que  tem  ocasionado,  por 

vezes, o cancelamento de procedimentos eletivos 

por  falta  de  material  estéril.  O  fato  causou 

estranheza  à  Auditoria  já  que,  não  obstante  tais  necessidades,  constatou-se,  nas 

dependências da Unidade, uma autoclave, ainda embalada, e, portanto, sem utilização. 

Além desses aspectos, observou-se, também, que a 

área onde foi  alocado o  Almoxarifado,  não possui 

espaço físico adequado para comportar o volume de 

materiais  armazenados,  que  se  apresentam 

amontoados  de  forma  desordenada  possibilitando, 

inclusive,  a   perda  de  itens  por  mal 

acondicionamento. Além disso, consta do Relatório 

Analítico da Sesab (Comissão de Inventário/2010), 

143 bens não localizados no Hospital, além de 16 itens devidamente identificados pelas 

plaquetas de tombo, sem contudo, encontrarem-se relacionados no Inventário.
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No tocante ao Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, verificou-se a 

devida implantação das ações de manejo, no que diz respeito à geração, segregação, 

acondicionamento,  coleta  e  armazenamento,  porém,  no  concernente  ao  transporte  e 

tratamento o Hospital desrespeita o disposto na RDC/Anvisa nº 33, de 16/08/2010, haja 

vista que os resíduos infectantes são transportados em carros inadequados e o local de 

sua deposição final é igualmente impróprio, posto que o Município não dispõe de áreas 

apropriadas para tratamento deste tipo de material.

No  que  diz  respeito  ao  Setor  de  Nutrição, 

constatou-se  a  necessidade  de  ampliação  e 

adequação  da  estrutura  física,  a  fim  de 

comportar  os  equipamentos  necessários  ao 

satisfatório  funcionamento  da  cozinha. 

Verificou-se  a  desobediência  a  RDC 

nº50/2002, no tocante à deficiência da área de 

pré-lavagem e da necessidade de adequação 

da  estrutura  física  do  lactário;  além  de 

inexistência  de  área  específica  para 

recebimento e conferência de gêneros alimentícios, como também pela inadequação do 

sistema de esgotamento sanitário da cozinha. O fogão industrial, com nove anos de uso, 

carece  de manutenção ou substituição,  pois  encontra-se  com grelha,  chapa  e  outros 

componentes enferrujados, além de apresentar constantemente escapamentos de gás, 

pondo em risco tanto os funcionários quanto os pacientes do Hospital.

Com relação ao controle de pessoal, verificou-se a ausência de utilização de folha ou livro 

de  frequência  para  médicos  plantonistas.  Como  apurado  junto  à  Administração  do 

Hospital, a base utilizada para o cálculo das horas trabalhadas restringe-se à constatação 

visual, pelo Coordenador médico do setor, quanto à presença física do médico no seu 

posto de trabalho, conforme, inclusive, afirmou a Diretoria Financeira, através do Oficio 

s/n, datado de 31/03/2011, in verbis:
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“...diariamente  é verificada a presença do médico  plantonista,  sendo 
efetuado  várias  visitas  a  Emergência,  às  Clínicas  e  ao  Ambulatório, 
onde  além  da  verificação  visual  são  verificadas  as  fichas  de 
atendimento  médico.  Estas  informações  são  planilhadas  diariamente 
sendo  colocadas  observações  caso  haja  mudança  na  escala.  Estas 
instruções são orientadas pelo Coordenador Médico da Unidade.  No 
final do período as empresas emitem as notas fiscais constando os dias 
em que seus  profissionais estiveram trabalhando na unidade.”

Ainda, segundo a Diretoria, tal  fato vem ocorrendo por orientação do setor jurídico da 

Fundação José Silveira, sob justificativa de se evitar futuras ações trabalhistas, uma vez 

que  tais  instrumentos  podem,  segundo  afirma,  vir  a  ser  utilizados  como  prova 

comprobatória de vínculo empregatício.

Inobstante as circunstâncias apresentadas anteriormente, denotando uma total ausência 

de  controles  comprobatórios  que  registrem,  com  exatidão,  as  horas  efetivamente 

trabalhadas  pelos  médicos  plantonistas,  constatou-se  que  a  Unidade  efetuou,  em 

dezembro de 2010, remuneração de profissionais que exerceram plantões por mais 48 

horas ininterruptas (embora contratualmente a previsão seja de 24 horas), o que leva ao 

questionamento  quanto  à  regularidade  das  horas  mensuradas  e  pagas,  sobretudo 

considerando que , em alguns desses, registra-se a existência de plantões de até 120h 

consecutivas. 

QUADRO 19 - Médicos com Jornada Superior a 48 horas

Plantonista Especialidade Período com Jornada
superior a 48 horas 

Naidilton Lantyer Clínico Geral 18 a 20/12
Ricardo Cardoso Peixoto Clínico geral 24 a 26/12
Avani Costa Araújo Pediatra 17 a 19/12 
Ronaldo de Castro Andrade Ortopedia 03 a 07/12
Oscar Neiva Eulálio Filho Cirurgia Geral 20 a 22/12
José Carlos M Monteiro Obstetrícia/Ginecologia 02 a 04/12
Kleber Michael Pereira Anestesia 04 a 07/12
Fábio de Sieno Anestesia 08 a 12/12

Fonte: Escala de Plantões Médicos/dezembro/2010 - HGST.
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Ressaltamos que a realização deste grande número de plantões consecutivos, vão de 

encontro ao Parecer Cremeb nº11/10, que considera como critério legal, para médicos 

prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica, a adoção de no máximo 48 

horas consecutivas de plantão e no máximo 4 plantões semanais de 24 horas.

No que se refere ao desempenho operacional do Hospital Santa Tereza, constatou-se que 

houve  um  descompasso  entre  as  metas  pactuadas  e  o  efetivamente  realizado  pela 

unidade, conforme demonstrado na tabela a seguir:

TABELA 13 - Produção Trimestral/2010

Procedimentos Contratado
Jan/Mar Abr/Jun Jul/Set Out/Dez

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 19.707 18.463 93,69 23.870 121,12 20.751 105,30 21.933 111,30
SADT 19.995 23.680 118,43 22.802 114,04 19.901 99,53 23.317 116,61
Internação 1.110 1.259 113,42 1.379 124,23 1.329 119,73 1.461 131,62
Total 40.812 43.402 106,35 48.051 117,74 41.981 102,86 46.711 114,45
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende  atendimento  ambulatorial  (urgência  e 

emergência),  SADT e  internação,  a  gestão  da  unidade  atingiu  globalmente  as  metas 

pactuadas (entre 102% e 117%), enquanto pela avaliação qualitativa, não foi cumprida 

satisfatoriamente o indicador taxa de ocupação (realizado em média cerca de 50% da 

meta de 80%), o que se justifica pela ocorrência de leitos interditados devido à problemas 

estruturais  (nas paredes e telhado da unidade)  e  ao não aproveitamento integral  das 

cotas  de  serviços  que  a  unidade  disponibiliza  para  os  municípios  pactuados  (da 

microrregião  de  Ribeira  do  Pombal,  composta  por  13  municípios  com  população 

aproximada de 257.201 habitantes - PDR/2007).
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O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos quatro trimestres do exercício de 2010, evidenciando a disparidade entre 

os quantitativos de profissionais médicos:

QUADRO 20 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 70 36 a 54
Enfermeiros 20 19 a  22
Outros nível superior 16 12 a 38
Outros enfermagem 114 115 a 117
Outros nível médio/básico 119 119 a 145
Cargos assessoria e comando 4 4 a 8
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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O Hospital Regional de Juazeiro, estruturado 

com  perfil  de  Hospital  de  Referência 

Macrorregional,  disponibiliza  atendimentos 

ambulatorial  e  de  urgência  24  horas/dia, 

contando, atualmente, com 134 leitos ativos. 

Em janeiro de 2010, passou a disponibilizar o 

serviço  de  Internação  Domiciliar, 

desenvolvido em parceria com a Sesab e a 

Prefeitura Municipal de Juazeiro. Encontra-se sob gestão da organização social Instituto 

de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), entidade com sede no Estado 

de Pernambuco, vencedora da Seleção nº 001/2008 (Concorrência Pública nº 011/2008), 

que respaldou o Contrato nº 79/2009, firmado em 01/07/2009, com vigência prorrogada 

até 30/06/2011, através do Termo Aditivo nº 55/2010.

O desempenho apresentado,  nos três primeiros trimestres,  de acordo com avaliações 

procedidas  pela  DIRP-GI/Sesab,  esteve  abaixo  do  previsto,  fato  atribuído  ao  não 

fornecimento  pela  Sesab  dos  equipamentos  necessários  ao  pleno  funcionamento  dos 

serviços programados, como também, a desconsideração quanto a dois aspectos: o perfil 

epidemiológico  e  a demanda reprimida de  cirurgia  da  população dessa macrorregião, 

levando ao superdimensionamento das metas que foram repactuadas, com a renovação 

do contrato em julho de 2010, afetando a produção 

relativa  aos  atendimentos  ambulatoriais,  à 

internação  e  aos  exames  realizados,  alcançando, 

por conseguinte, 102,42% da previsão.

A visita  realizada  pela  equipe  de  auditoria  deste 

TCE às dependências da Unidade, entre 11 e 15 de 

abril  de 2011, permitiu constatar a insuficiência de 

cadeiras para acomodação,  queixa recorrente dos 
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pacientes  e  acompanhantes  em  espera,  bem  como  a  insuficiência/inadequação  do 

espaço físico do Hospital, considerando a intensa circulação e aglomeração de pessoas 

nas áreas de recepção, ambulatório e laboratório. 

Assim,  constatou-se  pacientes  e  acompanhantes,  em 

busca  ou  no  aguardo  de  atendimento,  sem  a 

acomodação devida, face a ausência de espaço para 

colocação  de  longarinas,  o  que,  além  de  gerar 

desconforto  para  quem  já  se  encontra  com  a  saúde 

debilitada, compromete a consecução dos serviços ali 

disponibilizados,  como constatado  no  laboratório,  que 

vem utilizando,  de  forma improvisada,  as  instalações, 

anteriormente, destinadas à copa, para a realização de biopsias.

A insuficiência de espaço também foi observada na Farmácia, pois em decorrência das 

dificuldades com frete  e  prazos para entrega,  a  aquisição de medicamentos e outros 

insumos é realizada em grande quantidade, o que ocasiona a disposição de volumes em 

salas pertencentes a outros setores.  O espaço destinado ao Serviço de Arquivamento de 

prontuários Médicos (SAME), de igual modo, não comporta o volume de prontuários a 

serem  arquivados,  além  disto,  os  armários  disponibilizados  são  inadequados  para  a 

função  pretendida,  uma  vez  que  não  são  deslizantes,  dificultando  o  acesso  aos 

documentos arquivados.

Outro  espaço  considerado  insuficiente  às  suas 

finalidades  é  o  destinado  ao  refeitório,  dada  sua 

exiguidade para o fornecimento de almoço aos 100 

funcionários  do  Hospital,  ressaltando,  ainda,  a 

previsão  contratual  para  o  fornecimento  de 

alimentação,  também,  para  os  acompanhantes, 

comprometendo, ainda mais, a sua funcionalidade. O 
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serviço  de  lavanderia  é  realizado  pelo  próprio  Hospital.  Ocorre,  entretanto,  que  a 

crescente demanda por tais serviços exige a utilização de máquinas de maior porte, não 

havendo, entretanto, espaço adequado, em sua área, para as respectivas instalações. 

É flagrante o improviso na utilização das áreas da Unidade. A área de manipulação das 

dietas destinadas aos pacientes em uso de sondas enterais vem funcionando na área de 

sanitização de insumos, em espaço compartilhado com a área de nutrição clínica, que, 

por  sua  natureza,  implica  movimento  de  entrada  e  saída  de  pessoas,  inclusive  de 

fornecedores,  em  consequência,  não  dispõe  de  ponto  de  água  em  sua  instalação, 

climatização e equipamentos necessários ao devido preparo da alimentação dietética, tais 

como fogão,  balança de precisão e filtro.  Há  ainda a proximidade entre a  Central  de 

Material  Esterilizado  (CME)  e  o  Necrotério,  situação  que  contraria  a  RDC/Anvisa  nº 

50/2002, ante o risco de contaminação dos equipamentos ali esterilizados. 

Com relação aos bens cedidos ao Hospital, constatou-se a existência de uma ambulância, 

Placa  JRH  1596,  constante  do  Inventário  Geral  de  2010,  porém  não  recebida  pela 

Unidade, além de 33 caixas cirúrgicas, 12 cadeiras de variadas especificações, 13 mesas 

de  cabeceiras  e  refeição  hospitalar,  01  televisor,  02  monitores  de  transporte 

multiparamétrico,  01  eletrocardiógrafo,  04  armários,  dentre  outros  bens,  em  igual 

situação, conforme demonstrado na tabela a seguir, além de 56 bens classificados como 

inservíveis e 45 em bom estado de conservação,  mas sem utilidade para a Unidade, 

ainda dependendo de remoção pela Secretaria.  Ademais,  constatou-se a utilização de 

cadeiras para a coleta de sangue inadequadas, haja vista portarem braços sem o suporte 

porte devido. 
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QUADRO 21 - Bens Constantes do Inventário, Mas não Recebidos Pela Unidade

Nº de tombo Nº de tombo Nº de tombo Nº de tombo
213.944 Veí. ambulãncia/Courier 1.6 L Ford/Placa JRH 1596 239.241 Cadeira fixa em tecido c/ braço
225.338 Carro p/ montagem 239.242 Cadeira fixa em tecido c/ braço
231.694 TV em cores 21 polegadas - CCE 239.243 Cadeira fixa em tecido c/ braço
232.353 Cadeira fixa em vinil 240.371 Mesa p/ reunião em madeira redonda
238.067 Caixa cirúrgica – p/ curativo completo 240.398 Longarina c/ 04 lugares
238.068 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 240. 814 Monitor de transporte multiparametrico
238.069 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 240.815 Monitor de transporte multiparametrico
238.070 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.024 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.071 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.032 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.072 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.039 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.073 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.075 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.074 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.076 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.075 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.077 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.076 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.078 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.077 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.079 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.078 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.080 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.079 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.081 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.080 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.082 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.081 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.083 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.082 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.084 Mesa de cabeceira e refeição hospitalar
238.083 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.299 Longarina c/ 04 lugares
238.084 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.497 Aparelho eletrocardiografo
238.085 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.775 Armário alto em madeira
238.086 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.776 Armário alto em madeira
238.087 Caixa cirúrgica – cateterismo umbilical completo 241.777 Armário alto em madeira
238.088 Caixa cirúrgica – Cesaria completo 241.778 Armário alto em madeira
238.089 Caixa cirúrgica – Cesaria completo 247.683 Cadeira giratória em tecido
238.090 Caixa cirúrgica – Cesaria completo 248.000 Cadeira tipo concha. Branca
238.091 Caixa cirúrgica – Cesaria completo 248.001 Cadeira tipo concha. Branca
238.092 Caixa cirúrgica – Drenagem de torax completo 248.002 Cadeira tipo concha. Branca
238.093 Caixa cirúrgica – Drenagem de torax completo 248.011 Cadeira tipo concha. Branca
238.094 Caixa cirúrgica – Fístula arterio venosa completo 248.013 Cadeira tipo concha. Branca
238.095 Caixa cirúrgica – Fístula arterio venosa completo 249.016 Caixa cirúrgica – Básica média completo
238.096 Caixa cirúrgica – Fístula arterio venosa completo 249.017 Caixa cirúrgica – Básica média completo
238.097 Caixa cirúrgica – Fístula arterio venosa completo 264.161 Videogastroscópio flexível – Olympus
238.754 Cadeira fixa em tecido s/ braço 264.198 Perfurador osseo - Tecnoar
239.240 Cadeira fixa em tecido c/ braço - -

Fonte: Relatório de Inventário -Juazeiro/2010

Conforme  ressaltado  anteriormente,  pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende 

atendimento ambulatorial (urgência e emergência), SADT e internação, nos três primeiros 

trimestres da gestão desta unidade hospitalar, o desempenho foi insatisfatório, não sendo 

atingidas, nos dois primeiros trimestres de 2010, as metas pactuadas.
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No primeiro trimestre, foi alcançado globalmente apenas 59,92%, conforme comparativo a 

seguir,  circunstância recorrente nos dois trimestres anteriores (avaliações), apesar de, no 

início  do  contrato  (jul/2009),  ter  sido  adotado  um cronograma para  os  três  primeiros 

meses de implantação parcial  e  crescente dos serviços contratados e fixando para o 

quarto mês o funcionamento total das metas contratadas, o que se atribui, para o 1º ano 

de execução do contrato, ao superdimensionamento das metas e, em geral, à falta de 

fornecimento  pela  Sesab  dos  equipamentos  necessários  ao  pleno  funcionamento  e 

execução dos serviços programados.

TABELA 14 - Produção no Trimestre Janeiro/Março de 2010 

Procedimentos Contratado Realizado Variação (%)
Ambulatório 83.001 48.035 57,87
SADT 55.800 35.172 63,03
Internação 1.950 1.127 57,79
Total 140.751 84.334 59,92
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Reconhecendo  esta  impropriedade,  a  Sesab  se  comprometeu  a  rever  as  metas  na 

renovação do contrato, em julho de 2010.

No  segundo  trimestre,  a  gestão  da  unidade  atingiu  globalmente  97,75%  das  metas 

pactuadas,  conforme comparativo  a seguir,  entretanto,  foram consideradas metas  não 

previstas  contratualmente,  fixadas  com  base  em  estimativa  da  capacidade  de 

atendimento da unidade com os equipamentos então nela instalados, tendo em vista o 

reconhecimento  de  circunstância  desfavorável  ao  contratado  e  alheia  à  sua 

responsabilidade (falta  de fornecimento pela Sesab dos equipamentos necessários ao 

pleno funcionamento e execução dos serviços programados).

TABELA 15 - Produção no Trimestre Abril/Junho de 2010 

Procedimentos Contratado Realizado Variação (%)
Ambulatório 76.854 67.054 87,25
SADT 48.462 55.561 114,65
Internação 1.950 1.782 91,38
Total 127.266 124.397 97,75
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Justificou-se  este  procedimento  para  não  penalizar  o  Gestor  pela  indisponibilidade 

tempestiva dos equipamentos, até a revisão das metas prevista na renovação do contrato, 

em julho de 2010.

De igual modo, relativamente à avaliação qualitativa, não foram cumpridos nestes dois 

trimestres,  satisfatoriamente,  indicadores  de  desempenho  considerados  para  esta 

avaliação, conforme comparativo a seguir, justificando-se o mau resultado quanto à taxa 

de ocupação pela baixa rotatividade dos leitos ocupados por pacientes crônicos e, quanto 

à  mortalidade  institucional,  pela  gravidade  dos  pacientes  acudidos  pela  unidade,  em 

grande parte de toda a região norte do estado e parte de Alagoas:

QUADRO 22 - Indicadores não Cumpridos
Indicador Meta Jan/Mar Abr/Jun

 Realizado Realizado
Mortalidade Institucional 4,50% 6,43% 5,36%
Média de Permanência 6 dias 6,81 dias 5,35 dias
Taxa de Ocupação 80,00% 73,86% 71,17%
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Nos dois últimos trimestre de 2010, com a revisão das metas a partir de jul/2010, a gestão 

da unidade passou a atingir globalmente as metas pactuadas, conforme comparativo a 

seguir:

TABELA 16 - Produção no Segundo Semestre de 2010

Procedimentos Contratado
Jul/Set Out/Dez

Realizado Variação (%) Realizado Variação (%)
Ambulatório 71.286 66.004 92,59 76.522 107,35
SADT 44.643 74.044 165,86 87.034 194,96
Internação 2.001 1.905 95,20 1.806 90,25
Total 117.930 141.953 120,37 165.362 140,22
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Enquanto  pela  avaliação  qualitativa,  não  foram  cumpridos  satisfatoriamente  os 

indicadores  média  de  permanência,  taxa  de  ocupação  e  mortalidade  institucional, 

conforme comparativo a seguir,  justificando-se:
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➢ os primeiros, pela baixa rotatividade dos leitos ocupados por pacientes crônicos, 

ressaltando-se que a taxa de ocupação é fortemente influenciada por pacientes 

idosos de longa permanência, além da regulação de pacientes da macrorregião de 

Irecê e Salvador para atendimento em hemodiálise na unidade; 

➢ o terceiro, pelo elevado número de óbitos ocorrido na UTI, para o que concorreram 

fatores como grande percentual de pacientes muito idosos (acima de 80 anos), 

pacientes avaliados como muito graves na sua admissão (escore acima de 35 do 

escalonamento  Apache),  assim  como,  segundo  a  avaliação  da  DIRPGI,  pelo 

encaminhamento  tardio  de cidades circunvizinhas dos pacientes acometidos  de 

óbito, estes correspondentes a 80% dos óbitos.

QUADRO 23 - Indicadores não Cumpridos

Indicador Meta
 

Jul/Set Out/Dez
Realizado Realizado

Mortalidade Institucional 4,50% 5,67% 8,62%
Média de Permanência 6 dias 6,43 dias 7,09 dias
Taxa de Ocupação 80,00% 85,33%
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Por fim, através do ofício nº 015/2010, datado de 27/01/2010, encaminhado ao Secretário 

de  Saúde  do  Estado  da  Bahia,  no  qual  o  Superintendente  do  Hospital  Regional  de 

Juazeiro  informa que, após análise técnica por empresa competente, especificamente a 

Eletrotécnica Vale do São Francisco (Eletrovasf), constatou-se que a energia fornecida à 

Fundação  de  Hematologia  e  Hemoterapia  da  Bahia  (Hemoba)  procede  da  mesma 

subestação que atende ao HRJ, não havendo faturas individuais de energia elétrica para 

cada entidade, mas sim apenas uma, tendo como consumidor responsável o Hospital 

Regional de Juazeiro,situação sem solução até abril/2011.
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O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos quatro trimestres do exercício de 2010, evidenciando, além de insuficiência 

de profissionais médicos, acentuada flutuação dos quantitativos durante o período:

QUADRO 24 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 141 86 a 106
Enfermeiros 44 48 a 55
Outros nível superior 30 21 a 34
Outros enfermagem 196 151 a 218
Outros nível médio/básico 166 195 a 206
Cargos assessoria e comando 23 17 a 22
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Unidade  construída  e  equipada  pela 

Sesab  e  entregue  à  população  em 

22/12/2009,  situa-se  no  município  de 

mesmo nome, localizado na Macrorregião 

Leste  do  Estado,   encontrando-se  sob 

gestão  do  Instituto  Fernando  Filgueiras 

(IFF), por força do Contrato nº 126/2009 

firmado  em  16/11/2009,  respaldado  na 

Seleção nº 004/2009 (Concorrência Pública nº 004/2009).

Para este Hospital estimou-se um valor global de R$26.333.523,57 ao qual se acresceu 

10%, como recurso adicional para a realização de obras ou reformas, mais R$250.000,00 

para  aquisição  de  equipamentos  de  informática  e  outros,  totalizando  o  montante  de 

R$29.216.875,93. De acordo com pareceres emitidos pela Coordenação de Economia da 

Saúde nas estimativas de custos operacionais que embasaram as contratações foram 

considerados  os  valores  de  custeio  de  unidades  hospitalares  localizadas  em  outras 

regiões do Nordeste, tendo em vista a similaridade e quantidade dos serviços ofertados 

por estas unidades hospitalares, apuradas a partir de dados obtidos junto ao Núcleo de 

Economia da Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará.

Também foram utilizados os sistemas CBHPM – Classificação Brasileira Hierárquica de 

Procedimentos Médicos e o Banco de Dados Tabwin, além de dados de saídas estimados 

pela  DIRP-GI.  Tomou-se  também  como  referência  a  planilha  de  custeio  de 

estabelecimentos  de  assistência  à  saúde  sob  gestão  direta  com  136  leitos  e  perfil 

semelhante  concluindo-se,  então  que  as  despesas  com  pessoal  apresentadas  se 

justificam através dos percentuais relativos aos custos dos hospitais sob gestão direta. A 

estimativa baseou-se nos percentuais obtidos através do ACP para os hospitais da rede 

própria.
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Conta com uma capacidade operacional instalada de 146 leitos, assumindo o perfil de 

Hospital  geral  de  grande  porte,  com  atendimento  de  média  e  alta  complexidade, 

disponibilizando  urgência  e  emergência  24  horas/dia,  ambulatório  de  especialidades, 

serviços de diagnose e terapia, além de internação em clínica pediátrica, cirúrgica, médica 

psiquiátrica e UTI geral adulto.

De acordo com o relatório de avaliação quantitativa e qualitativa da oferta de serviços 

elaborado pela DIRPGI/Sesab, o Hospital de Santo Antônio de Jesus apresentou-se, ao 

final do exercício de 2010, com sua capacidade máxima instalada, apesar de se tratar de 

uma unidade nova e em implantação. Em setembro de 2010, foi inaugurada a segunda 

unidade  de  terapia  intensiva,  dotada  com  10  novos  leitos,  ampliando  a  capacidade 

instalada da Unidade para 136 leitos ativos.

No período compreendido entre os dias 25 a 30 de abril de 2011, realizou-se visita in loco 

à  Unidade,  quando  constatou-se  que  o  necrotério  não  dispõe de  câmaras  frias  para 

conservação de cadáveres, além de salas inativas no andar térreo do Hospital. O Gestor, 

em resposta à solicitação, deste TCE, nº 04, de 25/04/2011, informa que estas serão 

ocupadas pela Unidade de Internação Pediátrica, cujo atual espaço será cedido para o 

serviço de assistência a pacientes queimados (Unidade de Tratamento de Queimados - 

UTQ), quando de sua implantação, prevista para 15/06/2011.

O Alvará da Vigilância Sanitária encontra-se pendente de emissão, face as irregularidades 

constatadas, elencadas a seguir, quando da inspeção desse órgão estadual à Unidade: a) 

necessidade dos seguintes equipamentos e mobiliário: 03 carros de emergência para as 

unidades de pediatria e de bioimagem; 02 desfibriladores; 90 poltronas reclináveis para 

acompanhantes de pacientes das unidades de internação; b) ausência de banheiro em 

duas enfermarias de observação na Emergência;  e c) janelas com divisórias de difícil 

higienização.
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Ademais, observou-se que os elevadores apresentam constantes problemas funcionais 

comprometendo o transporte de pacientes, situação que se agrava pelo fato do Centro 

Cirúrgico encontrar-se no andar térreo do Hospital, enquanto as unidades de  internação, 

demandadas pós cirurgia, encontram-se nos 3º e 4º andares e não há rampas de acesso 

aos quatro andares do Hospital. As enfermarias, além de não possuírem a climatização 

adequada,  sofrem  a  incidência  direta  de  raios  solares.  Situação  atenuada  pela 

Administração do Hospital com a colocação de películas de proteção, que, entretanto, são 

insuficientes  nos  momentos  de  maior  incidência  solar,  obrigando  ao  fechamento  das 

janelas e, consequentemente, aumentando o calor no ambiente. 

Quanto  à  gestão  dos  procedimentos 

relacionados  aos  resíduos  produzidos  no 

Hospital, apesar da devida implantação do seu 

Plano  de  Gerenciamento,  com  lixeiras  de 

armazenamento  externo  dentro  dos  padrões 

estabelecidos na RDC nº 050/2002, observou-

se que a área útil  segregada especificamente 

para este fim não mais comporta o volume das 

bombonas  que  guardam  os  resíduos  gerados  pela  Unidade,  acarretando  o  seu 

armazenamento na área externa e, consequentemente, a ineficiente segregação do lixo 

infectante. Além disso, a Serquip, empresa contratada pelo Hospital para realizar a coleta 

deste tipo de lixo, não vem respeitando a frequência estabelecida, agravando ainda mais 

a situação e contrariando a RDC/Anvisa nº 33/2002:

No que tange ao aparelhamento do Hospital, atentou-se para a existência de um plano de 

manutenção corretiva e preventiva, com cronograma mensal de manutenções predial, de 

equipamentos e de instalações físicas. Por outro lado, verificou-se a deficiência da Sesab 

quanto ao controle dos bens cedidos ao IFF para a consecução do objeto pactuado, haja 

vista  a  existência  de  bens sem as plaquetas  de  tombo ou sem o  devido  registro  no 

Inventário de 2010 ou, ainda, pertencentes à Secretaria, constantes do Inventário, porém, 

não localizados na Unidade, conforme demonstrado na sequência:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4470, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000

88

Acúmulo de bombonas na área externa



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 2B

TABELA 17 - Bens não Localizados no HRSAJ
(Em R$)

Tombo Descrição Localização 
conforme Inventário Valor

247.613 Aparelho de raio X Simens Emergência 83.000,00
246.933 Aparelho de ultra-som oftalmológico Ultrason 124.000,00
249.616 Aparelho de ultra-sonografia  digital com doppler Utrasson 95.000,00
247.699 Monitor multiparamétrico Omnimde UTI 36.900,00
264.098 Monitor multiparamétrico portátil Centro Cirúrgico 47.162,25
264.104 Monitor multiparamétrico portátil UTI 47.162,25
264.107 Monitor multiparamétrico portátil Emergência 47.162,25
247.175 Processadora automática para raio X Raio X 16.300,00
246.930 Tonometro de aplanação UTI 4.390,00
270.013 Ventilador artificial eletrônico UTI 56.137,50
264.161 Videogastroscopia eletrônico Olympus Utrasson 38.430,00

Total 595.644,00
Fonte: Inventário/2010 e inspeção In loco.

Apesar  das  situações  aludidas  nos  parágrafos  anteriores,  verificou-se  que a  principal 

causa  da regulação  de  pacientes  não se  deve  a  falhas  estruturais,  uma vez  que se 

constatou, através da Planilha de Transferências, que os deslocamentos se deram pela 

não oferta de procedimentos ou especialidades especificas por parte da Unidade.

No primeiro trimestre de funcionamento da unidade hospitalar, pela avaliação quantitativa, 

que compreende atendimento ambulatorial (urgência e emergência), SADT e internação, 

a gestão atingiu globalmente 79,71% das metas pactuadas, ou seja, abaixo do contratado 

para a fase 1, o que se enquadra na previsibilidade, pelo fato de se tratar de unidade nova 

e  em implantação.  Enquanto  pela  avaliação  qualitativa,  não  foi  cumprido  o  indicador 

média de permanência (superou o teto de 6 dias alcançando 6,14 dias), o que se justifica 

pela internação de pacientes em traumato-ortopedia devido a proximidade com a BR101. 

O comparativo a seguir detalha a situação do trimestre inicial:

TABELA 18 - Produção no Trimestre Janeiro/Março de 2010 

Procedimentos Contratado Realizado Variação (%)
Ambulatório 66.963 35.850 53,54
SADT 17.592 31.471 178,89
Internação 1.446 1.234 85,34
Total 86.001 68.555 79,71
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Nos três trimestres seguintes, pela avaliação quantitativa, a gestão da unidade atingiu 

globalmente  as  metas  pactuadas  (entre  122,21% e  130,34%),  conforme  comparativo 

seguinte,  sendo  também,  pela  avaliação  qualitativa,  cumpridos  satisfatoriamente  os 

indicadores taxa de infecção, taxa de ocupação, média de permanência e mortalidade 

institucional.
TABELA 19 - Produção Outros Trimestres/2010

Procedimentos
Abr/Jun Abr/Jun Jul/Dez Jul/Set Out/Dez

Contratado Realizado Variação 
(%)

Contratado Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 76.781 86.814 113,07 96.417 110.064 114,15 127.713 132,46
SADT 23.046 43.965 190,77 33.954 49.858 146,84 38.283 112,75
Internação 1.835 1.723 93,90 2.283 2.190 95,93 2.278 99,78
Total 101.662 132.502 130,34 132.654 162.112 122,21 168.274 126,85
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos quatro trimestres do exercício de 2010, evidenciando a insuficiência de 

profissionais médicos e disparidade dos quantitativos das demais categorias:

QUADRO 25 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 125 72
Enfermeiros 30 54 a 69
Outros nível superior 21 25 a 45
Outros enfermagem 154 161 a 199
Outros nível médio/básico 282 203 a 250
Cargos assessoria e comando 6 3 a 14 
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Por fim, constatou-se ainda que no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus não se 

exibia a logomarca nominativa do Estado da Bahia ou da Secretaria Estadual de Saúde 

em  locais  visíveis,  como  placas  indicativas,  fardamento  de  funcionários,  prontuários, 

dentre outros, contrariando a alínea I, item 5, da Cláusula Terceira do referido Contrato.
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O  Hospital  Regional  Deputado  Luís 

Eduardo  Magalhães,  localizado  no 

Município  de  Porto  Seguro,  conta, 

atualmente,  com  125  leitos  ativos  e  está 

programado para atender as características 

da  Macrorregião  Extremo Sul,  envolvendo 

21  municípios,  com  uma  população 

residente e flutuante estimada em 711.535 

habitantes (IBGE-2007).  Configurando-se com perfil  de hospital  geral  de médio porte, 

porém, com característica de hospital de referência de média e alta complexidade, após a 

ampliação dos serviços de neurocirurgia, ortopedia e bucomaxilo, dispõe de atendimentos 

de urgência e emergência em regime de 24 horas/dia; internação para as especialidades 

básicas:  clínica  médica,  cirúrgica,  obstétrica  e  pediátrica  e  conta  com ambulatório  de 

especialidades. 

Encontra-se sob a gestão administração da organização social Monte Tabor - Cento Ítalo 

Brasileiro de Promoção Sanitária, desde 01/09/2006, mediante Contrato nº 45/2006, com 

vigência  até  31/08/2007,  quando  se  sucedeu  um  período  com  pagamentos  por 

indenização (01/09/2007 a 30/09/2008) e posteriores contratações emergenciais através 

dos Termos nos 61/2008, 009/2009 e 112/2009. A partir de 19/05/2010, a gestão desta 

unidade  pelo  Monte  Tabor  prosseguiu  com  a  celebração  do  Contrato  nº  31/2010, 

respaldado na Seleção nº 002/2009 (Concorrência Pública nº 002/2009).

Constata-se  irregularidade  na  conclusão  do  julgamento  da  Concorrência  Pública  nº 

002/2009, de seleção da organização social para gestão do Hospital, configurada pela 

omissão de motivação da decisão emanada pelo Secretário da Saúde para, em caráter 

hierárquico,  revisar  a  decisão  da  comissão  de  licitação  processante  que  manteve  a 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA
4a Avenida nº 495, Plataforma V, 1º andar - CAB, Tel: 3115-4470, Fax. 3115-4573 - Salvador-BA - CEP 41.750-000

91

   3.2.8 - HOSPITAL REGIONAL DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHÃES



2ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXTERNO
GERÊNCIA 2B

desclassificação  da  entidade  Monte  Tabor,  inobstante  recurso  de  reconsideração 

interposto por esta, por deter índice de endividamento geral de 0,76, ou seja, superior ao 

limite estabelecido no item 5.1.1.d.7.2 do instrumento convocatório (igual  ou inferior  a 

0,50).

Agrava-se a irregularidade diante da conduta da referida autoridade de não conhecer 

recurso interposto por licitante irresignado com a sua decisão sob a alegação de sua 

intempestividade, inobstante a relevância da matéria, desprezando, assim, oportunidade 

para suprir a alegada omissão de motivação da sua decisão, a qual, efetivamente, se 

identifica pelo exame dos autos do referido processo licitatório, uma vez que se apresenta 

na  sua  decisão  negação  apenas  em  tese  da  situação  apontada  pela  comissão 

processante.

No período compreendido entre os dias 09 a 13 

de maio de 2011, realizou-se visita  in loco ao 

Hospital, quando constatou-se, de modo geral, 

tratar-se de prédio antigo, bastante desgastado 

e  carente  de  ampla  reforma,  haja  vista  as 

severas infiltrações em suas parede e teto. Os 

equipamentos e mobiliários encontram-se  em 

péssimo estado, não há climatização adequada na maioria dos setores, além de outras 

impropriedades tais  como:  torneiras  acionadas com o comando das mãos e  piso  em 

condições precárias..

A  câmara  escura  do  serviço  de  bio-imagem 

apresenta  grande  área  de  infiltração  e  muita 

sujidade no  local,  assim como o  ambulatório  (na 

sala  de  audiometria),  que  ainda  compartilha  o 

espaço  com  a  Emergência  que  a  utiliza  para  a 

guarda de expurgo. Ademais, notou-se que existem 

apenas cinco leitos na UTI, sendo que os pacientes 
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em estado grave que excedam tal número são internados nas unidades semi-intensivas 

das emergências. Identificou-se, ainda, pequenos focos de infiltração neste último setor, 

aspecto que favorecem a ocorrência de infecções hospitalares.

Quanto às dependências do necrotério, verificou-se a inexistência de câmaras frias para 

conservação  de  cadáveres.  Ademais,  as  mesas  de  dissecação  são  de  alvenaria, 

revestidas  por  grossa  camada  de  tinta,  encontrando-se,  por  conseguinte,  fora  dos 

padrões  estabelecidos  na  RDC  nº  050/2002.  A esse  respeito,  o  Gestor  informa  que 

providências estão sendo tomadas para as substituições das mesas, relatando, ainda, 

contar  com  o  apoio  do  IML local  quando  necessário,  não  se  fazendo  necessário  a 

preservação dos corpos em câmaras frias.

Constatou-se que, de forma geral, apesar das deficiências na estrutura do Hospital, que a 

principal causa das regulações de pacientes não se deve às suas falhas estruturais, mas 

sim à falta de especialidades médicas ofertadas.

O Alvará da Vigilância Sanitária expirou em 19/06/2010. A Divisa/Sesab, quando das suas 

inspeções,  resolveu  pela  não  liberação  do  referido  instrumento,  não  apontando, 

entretanto,  as  ações  corretivas  necessárias  a  tal  renovação.  Assim,  o  Hospital  vem 

exercendo suas atividades sob o manto de autorizações transitórias com o fim específico 

de  aquisição  de  medicamentos,  as  quais,  pelo  seu  caráter  temporário  e  específico, 

terminam por comprometer as atividades do Hospital. 

Com  relação  ao  Serviço  de  Apoio  Diagnóstico  e  Terapêutico  (SADT),  destaca-se  a 

premência  quanto  à  substituição  do  Tomógrafo  que  não  consegue  mais  revelar  os 

exames,  apresenta  sérias  restrições  que  comprometem  a  qualidade  dos  serviços  e 

encontra-se, ainda, fora de linha, implicando o alto custo de manutenção.
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A Central  de  Esterilização de Materiais  não possui  climatização,  situação imprópria  à 

preservação da vida útil  dos equipamentos e à manutenção da qualidade do  ar,  com 

vistas  a  reduzir  os  riscos  biológicos  e  químicos  de  transmissão  por  esta  via,  como 

determina a Resolução Anvisa RDC nº 50/2002. Além disso, duas de suas autoclaves 

ultrapassam 10 anos de uso sem substituição.

Durante a execução dos trabalhos verificou-se, ainda, a 

deficiência da Sesab, como também da Administração 

da Unidade, no que tange ao controle de seus bens e 

equipamentos,  considerando  a  grande  quantidade  de 

bens inservíveis não devolvidos à Secretaria, por falta 

de tombamento, acumulando-se na Unidade 

A Administração Patrimonial da Unidade alega que a ausência de tombamento dos bens e 

utensílios  sem  uso  na  Unidade  termina  por  impossibilitar  a  devolução  dos  mesmos, 

justificativa  que,  no  entanto,  não  procede,  uma  vez  que  tais  itens,  ainda  que 

disponibilizados à guarda do Hospital, não deixam de se revestir da característica de bens 

públicos e como tais requerem o devido controle por parte da Secretaria. Ademais, deve-

se salientar que a utilização de plaquetas de identificação consiste em mecanismo básico 

de controle do patrimônio estatal. 

A sala  de revelação de Raio  X do Centro  Cirúrgico está desativada,  uma vez que a 

máquina  utilizada  na  revelação  dos  filmes  encontra-se  quebrada.  Assim,  os  exames 

provenientes deste Setor são encaminhados para o Setor de Raio X do Hospital  que, 

além de atender toda a demanda da Unidade, encontra-se localizado no andar térreo, 

distante do local onde se realizam os procedimentos cirúrgicos. A situação aludida termina 

implicando  o  aumento  do  tempo  das  cirurgias,  podendo  vir  a  acarretar  em  maiores 

complicações para o paciente.
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Verificou-se,  ainda,  o  encaminhamento  de  vários  equipamentos  tais  como  babypap, 

monitores multiparamétricos, encubadoras, respiradores, dentre outros, pelo Ministério de 

Saúde, com vistas à ampliação do número de leitos infantis. Tal ampliação, entretanto, 

requer  mudança na estrutura física do Hospital,  que é de inteira  responsabilidade da 

Secretaria.  A  não  utilização  desses  equipamentos,  além  de  privar  a  população  da 

corresponde melhoria desses serviços favorece o sucateamento e perda das respectivas 

garantias.

Em dezembro de 2010, a Unidade efetuou a remuneração de profissionais que exerceram 

plantões por mais de 48 horas ininterruptas, o que leva a ser questionada a regularidade 

quanto às horas mensuradas e pagas, sobretudo, considerando que há casos de plantões 

com mais  de  100h consecutivas.  Além disso,  observou-se  o  registro  da  presença de 

diversos  médicos  em  escalas  de  atividades  distintas,  no  mesmo  dia  e  horário, 

possibilitando que o profissional receba remunerações distintas para cada uma delas.

Convém ressaltar que a realização deste grande número de plantões consecutivos vão de 

encontro ao Parecer Cremeb nº 11/10, que considera como critério legal, para médicos 

prestadores de serviços contratados como pessoa jurídica, a adoção de, no máximo, 48 

horas consecutivas de plantão e quatro plantões semanais de 24 horas.

Até o primeiro trimestre de 2010, antes da celebração do atual contrato, vigente a partir de 

19/05/2010,  pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende  atendimento  ambulatorial 

(urgência e emergência), SADT e internação, a gestão da unidade atingiu globalmente 

165,48% das metas  então  pactuadas,  enquanto  pela  avaliação qualitativa,  não foram 

cumpridos satisfatoriamente os indicadores mortalidade institucional e taxa de ocupação, 

conforme comparativos a seguir:
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TABELA 20 - Produção no Trimestre Janeiro/Março de 2010 

Procedimentos Contratado Realizado Variação (%)
Ambulatório 37.221 70.311 188,90
SADT 18.792 23.484 124,97
Internação 1.830 1.925 105,19
Total 57.843 95.720 165,48
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

QUADRO 26 - Indicadores não Cumpridos

Indicador Meta Realizado
Mortalidade Institucional 3,00% 3,38%
Taxa de Ocupação 80,00% 70,19%
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Nos  trimestres  seguintes,  pela  avaliação  quantitativa,  a  gestão  da  unidade  atingiu 

globalmente as metas pactuadas (entre 101,32% e 144,78%), conforme comparativo a 

seguir, enquanto pela avaliação qualitativa, não foi atingido o indicador taxa de ocupação 

(apenas cerca de 70% para uma meta de 80%), justificada pela alta rotatividade de parte 

dos leitos, em obstetrícia e internação em pediatria, que implica a baixa permanência nas 

diárias,  associada à ociosidade de alguns de seus leitos não aproveitados em outras 

especialidades.

TABELA 21 - Produção Outros Trimestres/2010

Procedimentos
Abr/Jun Abr/Jun Jul/Dez Jul/Set Out/Dez

Contratado Realizado Variação 
(%)

Contratado Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 41.773 66.117 158,28 50.877 45.865 90,15 64.927 127,62
SADT 20.079 24.211 120,58 22.467 28.575 127,19 28.845 128,39
Internação 1.842 1.890 102,61 1.866 1.761 94,37 1.715 91,91
Total 63.694 92.218 144,78 75.210 76.201 101,32 95.487 126,96
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

A omissão ou ineficiência dos serviços de saúde da rede básica do Município, segundo o 

relatório de atividades do Gestor, constitui-se como um dos principais fatores que levaram 

ao grande número de pacientes na emergência da Unidade com patologias básicas, bem 

como  nas  unidades  de  internação  com  patologias  crônicas  agravadas  pela  falta  de 

assistência quando do quadro agudo.
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O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a  variação  nos  quatro  trimestres  do  exercício  de  2010,  evidenciando  insuficiência  de 

profissionais médicos e acentuada flutuação nos quantitativos de outras categorias:

QUADRO 27 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 134 109 a 118
Enfermeiros 46 46 a 55
Outros nível superior 16 18 a 19
Outros enfermagem 163 108 a 177
Outros nível médio/básico 144 94 a 224
Cargos assessoria e comando 16 5 a 19
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

O Hospital  dispõe de caixas coletoras de avaliação e  sugestões e os formulários de 

pesquisa  de  satisfação  do  cliente,  nos  lugares  de  maior  acesso  ao  público,  porém, 

observou-se a pouca participação da população no preenchimento dos formulários, o que 

pode ser  atribuído  ao  baixo  grau de instrução da população usuária  dos serviços da 

Unidade, aspecto que determinou, como constatado pela auditoria, a revisão do modelo 

de pesquisa implantado. Dos poucos formulários preenchidos durante o mês de dezembro 

de 2010, detectou-se insatisfação dos pacientes da emergência quanto à falta de trato e 

sensibilidade no atendimento recebido, havendo, inclusive, referência a “grosseria” por 

parte dos funcionários do Hospital
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O  Hospital  Regional  Dantas  Bião, 

localizado no Município de Alagoinhas, foi 

praticamente  reconstruído  e  reequipado, 

tendo  suas  atividades  reiniciadas  em 

junho/2006, com a  transferência  da  sua 

gestão  para  a  organização social  Monte 

Tabor  -  Centro  Ítalo  Brasileiro  de 

Promoção Sanitária, por força do Contrato 

no 36/2006,  celebrado  com  respaldo  na  Seleção  nº  002/2006  (Concorrência  Pública 

no015/2006). Conta,  atualmente,  com  110  leitos  para  atendimento  à  população  da 

Macrorregião  Nordeste,  que  contempla  18  municípios,  com  população  estimada  em 

483.670  habitantes  (PDR/2007),  dispondo  de  unidade  de  urgência  e  emergência  24 

horas.

No período compreendido entre os dias 02 a 06 de 

maio  de  2011,  realizou-se  visita  in  loco à  Unidade, 

instalada  em  prédio  bastante  antigo,  apresentando 

diversos pontos de infiltração em teto e paredes em 

variados  ambientes,  inclusive  com  a  ocorrência  de 

fungos, expondo os pacientes a riscos de infecções e 

os funcionários no Hospital a condições insalubres de trabalho. 

A Unidade apresenta instalações físicas bastante acanhadas, em termos de área para a 

demanda constante de atendimentos, o que comprometendo a qualidade dos serviços 

prestados aos pacientes colocados em macas nos corredores da Unidade, por falta de 

leitos, como presenciado por esta auditoria, ou seja,  o Hospital não dispõe da estrutura 

necessária ao bom atendimento de seus pacientes.
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Convém ressaltar que, apesar de tal situação, a principal 

causa da regulação de pacientes apurada pela auditoria 

não  se  deve  à  falta  de  leitos  decorrente  do  espaço 

diminuto  da  Unidade,  mas  sim  à  falta  de  oferta  de 

especialidades  médicas,  não  contempladas  no  contrato 

gestão vigente.

A falta de espaço abrange, principalmente, a  cozinha do 

Hospital,  que já  demonstra dificuldades no preparo das 

refeições  servidas  aos  pacientes,  acompanhantes  e 

funcionários. Situação, em princípio,  sem solução, considerando a indisponibilidade de 

área livre na sua parte externa para fins de reformas/ampliações. 

O piso da Unidade está constantemente molhado, a  tubulação de esgoto encontra-se 

aberta na área de pré-lavagem dos seus equipamentos, fatos que contrariam o disposto 

na Resolução da Anvisa RDC nº 50/2002,  que determina a padronização da estrutura 

física dos estabelecimentos assistenciais de saúde, além de evidenciar a necessidade de 

atuação mais efetiva e eficaz da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) da 

Unidade.

Verificou-se,  ainda  neste  Setor,  a  carência  de 

refrigeradores para o degelo das carnes, bem como a 

existência de duas geladeiras danificadas, contrariando 

a  RDC nº  275/2002  que trata  das  boas práticas  para 

serviços de alimentação da manutenção e higienização 

das instalações, dos equipamentos e dos utensílios.

Quando da visita ao Serviço de Arquivo Médico (SAME), constatou-se, mais uma vez, a 

insuficiência  do  espaço  físico  é  constatada  como  entrave ao  bom  andamento  dos 

serviços,  na  medida  em  que  compromete  o  arquivamento  e  o  gerenciamento  dos 

prontuários.
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Constatou-se,  em  relação  ao  necrotério,  a 

deficiência  na  execução  dos  serviços  de 

higienização,  sendo  encontradas  luvas  sujas  no 

chão e  em cima da mesa de dissecação,  sacos 

plásticos  contendo  culturas  de  microrganismos 

provenientes  de  laboratórios  de  análises  clínicas 

(lixo biológico) e odor desagradável, aspectos que 

se  configuram,  inclusive,  como  negligência  dos 

servidores  lotados  neste  Setor  para  com  a 

execução das atividades que lhes são cabidas, como, também, e mais uma vez, omissão 

da CCIH. Além disso o Setor funciona ao lado da Central de Material Esterilizado (CME), 

o que contraria determinação da Anvisa quanto à necessidade de estabelecimento de 

distância segura entre ambos os setores, no intuito de se evitar tanto a contaminação dos 

equipamentos  estéreis,  como a  proliferação de infecção hospitalar.  Deve-se  ressaltar, 

ainda,  que a porta do CME permanece constantemente aberta,  agravando a situação 

aludida. 

Apesar  de  implantado,  na  Unidade,  como 

determinado  pela  Resolução  da  Diretoria 

Colegiada  (RDC)  da  Anvisa,  nº  33/2003, 

substituída pela RDC nº 306/2004, o Plano de 

Gerenciamento  de  Resíduos  de  Serviços  de 

Saúde  (PGRSS)  vem  sendo  descumprido, 

conforme verificou-se durante a inspeção, haja 

vista que o espaço destinado à guarda do lixo 

não apresenta área suficiente para  armazenamento do volume diariamente gerado pelo 

Hospital.
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A  despeito  dos  resíduos  encontrarem-se 

segregados  de  acordo  com  sua  natureza  (lixo 

biológico,  químico,  perfuro-cortante  e  doméstico), 

constatou-se  sacos  de  lixo  e  bombonas  com 

resíduos  hospitalares  amontoados  fora  do  local 

devido  para  armazenamento,  já  que  este 

encontrava-se  abarrotado,  fato  que  impedia, 

inclusive, o fechamento das respectivas portas, expondo tais resíduos à ação de animais 

roedores, o que contraria a RDC/Anvisa nº 50/2002. 

Como agravante e situação recorrentemente mencionada neste Relatório, o Hospital não 

dispõe de área que permita qualquer ampliação de suas instalações, cabendo à Sesab 

buscar alternativas para solucionar tal entrave, no que se refere à incompatibilidade entre 

a dimensão da estrutura predial existente e os serviços atualmente disponibilizados na 

Unidade, e à Administração da Unidade,  promover ações com vistas a fazer cumprir as 

normas  e  procedimentos  determinados  pela  Anvisa,  quanto  ao  armazenamento  e 

descarte destes resíduos de forma segura e eficiente.

No que tange aos bens e equipamentos cedidos ao Hospital, inobstante a existência de 

um plano de manutenção corretiva e preventiva com cronograma mensal de manutenções 

predial, de equipamentos e de instalações físicas, foram identificados dois aparelhos de 

Raio X não constantes do Inventário (tombos nos 270.927 e 204.738), além de alguns 

bens sem o respectivo tombamento, conforme segue:

QUADRO 28 - Bens Sem Plaqueta de Tombo

Descrição Localização Quantidade

Aparelho de ECG Bioimagem 01

Aparelho de ultrassonografia Bioimagem 01

Monitor multiparamétrico UTI 03

Bisturi eletrônico Centro Cirúrgico 02

Sistema de anestesia Centro Cirúrgico 02
Fonte: Inventário de 2010 e verificação in loco.
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Deve-se  salientar  que,  ainda  que  cedidos  para 

uso de entidades não governamentais,  os  bens 

transferidos pela Sesab não deixam de se revestir 

da característica de bens públicos, devendo, por 

conseguinte, se submeter a todas as regras a eles 

atinentes.  A  situação  supra  referida  infringe  o 

disposto  no  Art.  6º  do  Decreto  nº  9.461/2005. 

Ademais,  atentou-se  para  a  ocorrência  de 

solicitação do Hospital para a retirada e respectiva 

baixa de bens considerados inservíveis, tais como cadeiras giratórias, cadeiras de banho, 

estantes  de  aço,  dentre  outros,  a  qual  não foi  atendida  pela  SESAB,  até  o final  dos 

trabalhos  de  campo  desta  auditoria,  ensejando  a  adoção  de  medidas  saneadoras 

pertinentes, tendo em vista a restrição de espaço físico da Unidade. 

No que se refere ao desempenho operacional do Hospital Dantas Bião, constatou-se que 

houve, nos dois últimos trimestre de 2010, um descompasso entre as metas pactuadas e 

o efetivamente realizado pela Unidade, conforme demonstrado na tabela a seguir:

TABELA 22 - Produção Trimestral/2010

Procedimentos
Jan/Mar Abr/Dez Abr/Jun Jul/Set Out/Dez

Contratad
o

Realizad
o

Variação 
(%)

Contratado Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 26.730 27.652 103,45 26.730 35.660 133,41 24.067 90,04 53.583 200,46
SADT 22.206 28.414 127,96 20.436 32.277 157,94 37.357 182,80 36.955 180,83
Internação 1.269 1.241 97,79 1.269 1.376 108,43 1.474 116,15 1.435 113,08
Total 50.205 57.307 114,15 48.435 69.313 143,11 62.898 129,86 91.973 189,89
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Pela  avaliação  quantitativa,  que  compreende  atendimento  ambulatorial  (urgência  e 

emergência),  SADT e  internação,  a  gestão  da  unidade  atingiu  globalmente  as  metas 

pactuadas (entre 114,15% e 189,89%), enquanto pela avaliação qualitativa,  não foram 

cumpridos satisfatoriamente seus indicadores taxa de ocupação, mortalidade institucional 

e média de permanência, justificando-se, este último, pelo perfil de gravidade da clientela 

atendida por ser o hospital de referência para toda microrregião de Alagoinhas.
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O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a  variação  nos  quatro  trimestres  do  exercício  de  2010,  evidenciando  disparidade  e 

acentuada flutuação entre os quantitativos ao longo do período:

QUADRO 29 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 119 61 a 176
Enfermeiros 34 38 a 41
Outros nível superior 28 22 a 31
Outros enfermagem 124 169 a 176
Outros nível médio/básico 236 128 a 265
Cargos assessoria e comando 20 3 a 16 
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Por fim,  identificou-se a ausência das caixas coletoras de avaliação de satisfação do 

usuário  nas  dependências  do  Hospital.  Conforme apurado  junto  ao  responsável  pelo 

Setor, foi criado um novo modelo que se encontram em processo de aquisição. 
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O Hospital Regional de Castro Alves encontra-

se  sob  a  gestão  da  organização  social 

Associação  de  Proteção  à  Maternidade  e 

Infância de Castro Alves (APMICA),  mediante 

Contrato nº 108/2009, firmado em 01/10/2009, 

respaldado  na  Seleção  nº  003/2009 

(Concorrência Pública nº 003/2009). Localizado 

na  Macrorregião  Leste,  está  estruturado  com 

perfil de hospital geral de pequeno porte, para atendimento de urgência/emergência 24 

horas/dia e procedimentos em média complexidade a pacientes de demanda espontânea 

e referenciada da região.

O serviço de pronto atendimento vem sendo implementado com base no programa de 

acolhimento e classificação de risco, que ordena e orienta a assistência aos pacientes de 

acordo com sua gravidade,  apesar  da  Unidade  não  dispor,  ainda,  de  estrutura  física 

adequada para tanto, bem como dos equipamentos de maior resolutividade tecnológica, 

aspectos  que se encontram no aguardo de solução pela Sesab,  conforme consta do 

Relatório de Gestão Consolidado, encaminhado pelo Gestor,  referente ao exercício de 

2010 que menciona, ainda, como maior entrave administrativo, os atrasos constantes dos 

repasses  financeiros,  que  reflete  negativamente  na  manutenção  e  provimento  da 

Unidade, prejudicando seu desempenho como um todo.

Os  relatórios  emitidos  pela  DIRPGI/Sesab,  que  tratam  da  avaliação  de  desempenho 

alcançado pela gestão da unidade, registram o alcance das metas previstas, tanto no que 

diz respeito à produção ambulatorial e hospitalar, como dos serviços de apoio diagnóstico 

e  terapêutico,  atingindo  globalmente  as  metas  pactuadas  (entre  98,17% a  104,76%), 

conforme comparativo a seguir:
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TABELA 23 - Produção Trimestral/2010

Procedimentos Contratado
Jan/Mar Abr/Jun Jul/Set Out/Dez

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 16.614 15.765 94,89 16.480 99,19 15.566 93,69 15.701 94,5
SADT 11.625 12.626 108,61 11.264 96,89 14.065 120,99 13.921 119,75
Internação 453 410 90,51 423 93,88 410 90,51 428 94,48
Total 28.692 28.801 100,38 28.167 98,17 30.041 104,7 30.050 104,73
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Entretanto, pela avaliação qualitativa, ressalva-se o não cumprimento satisfatório apenas 

o indicador média de permanência (superando o teto de 5 dias), justificada pelo Gestor 

pelas internações prologadas de pacientes idosos com acidente vascular cerebral (AVC) 

sem  responder  as  solicitações  verbais,  necessitando  de  avaliações  neurológicas  e 

tomografias. Tal justificativa foi acolhida pelos técnicos da DIRPGI durante visita técnica 

trimestral.

O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos quatro trimestres do exercício de 2010, evidenciando a equivalência entre 

os quantitativos:

QUADRO 30 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 22 20 a 21
Enfermeiros 5 4 a 6
Outros nível superior 7 4 a 6
Outros enfermagem 39 39
Outros nível médio/básico 57 51
Cargos assessoria e comando 5 5 a 6
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Conforme mencionado no item III deste Relatório, esta unidade não foi objeto de inspeção 

in loco pela auditoria.
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O  Hospital  Eurídice  Santana  encontra-se 

instalado em Santa Rita de Cássia, Município 

com  uma  população  estimada  em  60.000 

habitantes,  assistindo,  também,  aos 

moradores  dos  municípios  de  Formosa  do 

Rio Preto e Mansidão, localizados numa das 

regiões mais carentes do Estado. Encontra-

se  sob  a  gestão  da  organização  social 

Associação  Obras  Sociais  Irmã  Dulce,  através  do  Contrato  nº  427/2008,  firmado  em 

18/07/2008,  com vigência prorrogada pelos Termos Aditivos nos 31/2009 e 62/2010, até 

16/07/2011.

A auditoria não teve acesso ao processo de instrução da contratação para este hospital, 

de  no 0300070662195,  informado  no  preâmbulo  do  referido  instrumento  contratual. 

Entretanto, a partir do exame do processo de instrução da contratação para o Hospital 

São Jorge, constata-se que o acordo relativo ao Hospital Eurídice Santana se respaldou 

em  ato  de  dispensa  de  licitação  fundado  na  necessidade  de  compartilhamento  da 

administração  desta  unidade  hospitalar  com a  do  Hospital  do  Oeste,  então  já  sob  a 

responsabilidade da AOSID, por força do Contrato nº 037/2006, celebrado em 20/06/2006, 

com respaldo  na  Seleção  nº  004/2006.  Assim,  o  nosso  exame  fica  prejudicado  pela 

ausência de:

➢ informações sobre a unidade de saúde;

➢ informações  acerca  do  levantamento  de  custos  da  unidade,  apresentado  em 

planilhas;

➢ declaração de adequação orçamentária e financeira do ordenador de despesa;

➢ inventários dos bens e equipamentos existentes na unidade para serem utilizados 

na execução do contrato de gestão;
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➢ parecer sobre a conveniência e oportunidade da gestão da unidade de saúde por 

OS;

➢ parecer técnico da Superintendência de Gestão Pública da Saeb, na qualidade de 

secretária executiva do Congeos;

➢ despacho de aprovação do presidente do Congeos da publicização da unidade de 

saúde;

➢ comprovante de publicação do despacho de autorização da publicização exarado 

pelo Governador do Estado. 

Atualmente, possui 24 leitos ativos distribuídos em: 13 leitos de clínica médica, 02 leitos 

de  clínica cirúrgica,  03 leitos  de  clínica pediátrica  e 06  leitos de clínica  obstétrica.  O 

atendimento ambulatorial oferta consultas em: pediatria; clínica médica; ortopedia, toco-

ginecologia;  consultas  médicas  especializadas  (cardiologia,  cirurgia  geral,  ortopedia, 

pediatria  e  toco-ginecologia);  cirurgias  ambulatoriais  especializadas,  urgência  e 

emergência.  Os  serviços  de  diagnóstico  e  terapia  oferecem:  radiologia  convencional, 

laboratório de análises clínicas, ultrassonografia e eletrocardiograma.

A avaliação de desempenho da gestão registra o alcance das metas previstas, tanto no 

que  diz  respeito  à  produção  ambulatorial  e  hospitalar,  como  dos  serviços  de  apoio 

diagnóstico e terapêutico,  atingindo globalmente as metas pactuadas (entre 164,9% a 

187,52%), conforme comparativo a seguir:

TABELA 24 - Produção Trimestral/2010

Procedimentos Contratado
Jan/Mar Abr/Jun Jul/Set Out/Dez

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Realizado Variação 
(%)

Ambulatório 16.689 35.365 211,91 37.438 224,33 34.864 208,90 41.592 249,22
SADT 15.510 18.017 116,16 18.787 121,13 18.668 120,36 19.061 122,89
Internação 462 475 102,81 469 101,52 487 105,41 594 128,57
Total 32.661 53.857 164,90 56.694 173,58 54.019 165,39 61.247 187,52
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI
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Entretanto, pela avaliação qualitativa, ressalva-se o não cumprimento satisfatório apenas 

do indicador  taxa de ocupação hospitalar, que apresentou-se 7,15% abaixo do previsto, 

justificado  pelo  Gestor  pelo  perfil  assistencial  de  baixa  complexidade,  com  foco  em 

atenção básica, determinando a busca, pela população, por assistência médica com mais 

recursos em outras localidades.

O  quadro  a  seguir  estabelece  comparativo  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado, considerando-se, quanto a este, 

a variação nos quatro trimestres do exercício de 2010, evidenciando a equivalência entre 

os quantitativos:

QUADRO 31 - Quantitativo de Recursos Humanos em 2010

Categoria Previsto no 
Contrato

Existente na 
Unidade

Médicos 22 20 a 21
Enfermeiros 5 4 a 6
Outros nível superior 7 4 a 6
Outros enfermagem 39 39
Outros nível médio/básico 57 51
Cargos assessoria e comando 5 5 a 6
Fonte: Relatório de Informação Hospitalar e Relatório de Avaliação da DIRPGI

Conforme  mencionado  no  item  III  deste  Relatório,  esta  Unidade  não  foi  objeto  de 

inspeção in loco pela auditoria.
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VI – CONCLUSÃO

Esta  inspeção  evidenciou,  quando  enfocado  o  aspecto  jurídico,  a  compatibilidade  do 

modelo  de  transferência  da  gestão  das  unidades  hospitalares  para  as  organizações 

sociais, de acordo com as considerações apresentadas no item 2 deste Relatório, bem 

como a regularidade dos procedimentos legalmente previstos para o processamento das 

transferências,  ressalvando-se  as  situações  também  ali  destacadas  como 

impropriedades.

Por  sua  vez,  o  resultado  da  comparação  entre  os  quadros  de  recursos  humanos 

contratualmente previsto e efetivamente disponibilizado evidencia a falta de equivalência 

entre  os  seus  quantitativos,  persistindo a  deficiência  da  manutenção destes  quadros, 

tanto pela variação de seus quantitativos ao longo do exercício de 2010, quanto pela 

forma de sua arregimentação, em face da preponderância da utilização da contratação de 

serviços  de  pessoas  jurídicas  para  suprir  os  quadros,  principalmente  de  profissionais 

médicos e de serviços de diagnóstico, o que conduz ao entendimento sobre o destaque 

da intermediação de mão de obra pelas organizações sociais no contexto do modelo de 

gestão sob exame.

Tal situação conduz ao entendimento de que não foi superada a dificuldade por parte do 

Estado na contratação e fixação de recursos humanos de nível superior nos hospitais do 

interior do Estado, elencada pela Sesab como argumento favorável à transferência das 

unidades hospitalares para a gestão das organizações sociais, tendo em vista que, por 

não disporem de estrutura própria para suprir esta necessidade, têm utilizado esta prática 

já adotada pela Secretaria da Saúde para minimizar a problemática da evasão do seu 

quadro de pessoal, atribuída ao baixo padrão remuneratório praticado no serviço público 

estadual.
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Insere-se,  ainda,  neste  contexto,  como  complicador  na  operacionalização  destas 

unidades  hospitalares  localizadas  no  interior  do  Estado,  a  dificuldade  de  captação  e 

fixação  de  profissionais  de  determinadas  especialidades  médicas  na  sua  região, 

acarretando o incremento das despesas com o custo adicional relativo às distâncias de 

deslocamento dos profissionais e, em certos casos, como o do Hospital Santa Tereza, em 

Ribeira do Pombal, à dificuldade de acesso ao Município pela má qualidade das estradas, 

além de implicar déficits na produtividade, por seus atrasos ou faltas.

Diz respeito também a esta situação, a deficiência no controle de pessoal, especialmente 

no  que  se  refere  aos  médicos  plantonistas,  consubstanciada  pela  inexistência  de 

mecanismos de controle das horas efetivamente trabalhadas,  aliada à exacerbação no 

apontamento de horas extras de serviços prestados por esses profissionais e o acúmulo, 

por  estes,  de  atividades  diversas,  em mesmo dia  e  horário,  admitindo  remunerações 

distintas para cada uma delas, configurando-se  caráter permissivo generalizado, tendo 

em vista que foi observado em todas as unidades hospitalares inspecionadas.

Quanto  ao  atendimento  à  população,  verificou-se  a  falta  de  oferta  de  especialidades 

médicas (não previstas nos referidos contratos de gestão), a pouca oferta de leitos e o 

reduzido espaço físico das unidades saúdes, como constatado no Hospital Santa Tereza, 

em  Ribeira  do  Pombal,  e,  de  forma  mais  expressiva,  no  Hospital  Dantas  Bião,  em 

Alagoinhas,  apontadas  como  circunstâncias  geradoras  da  necessidade  de  regulação 

(transferência) de pacientes para outras unidades.

Além disso,  constatou-se  a  superlotação  na  maioria  dos  hospitais,  especialmente  no 

Hospital  do  Oeste,  localizado  no  Município  de  Barreiras  e,  de  forma  mais  grave,  no 

Hospital  São  Jorge  que,  por  vezes,  procedeu  a  suspensão  do  atendimento  em  sua 

Emergência por conta do excesso de pacientes, levando à acomodação de pessoas em 

corredores e à improvisação na implementação de atividades em espaços indevidos, fato, 

inclusive, veiculado nos meios de comunicação de maior de repercussão da capital, em 

23/05/2011.  
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A Administração da Unidade e a DIRPGI/Sesab atribuiu tais fatos, no caso do Hospital do 

Oeste, à grande demanda por atendimentos, haja vista tratar-se de região distante dos 

demais centros urbanos do Estado, além do Hospital constituir-se em referência, inclusive 

para  a  população  de  municípios  de  estados  do  centro-oeste  do  país  e,  ainda,  pelo 

aumento  do  índice  médio  de  permanência  por  conta  da  gravidade  dos  pacientes 

recebidos, sem qualquer medida de suporte à vida, pela falta de assistência inicial  na 

cidade de origem.

A baixa resolutividade pela rede básica de saúde municipal  foi  também reportada por 

Gestores  de  outras  unidades  como  determinante  para  a  elevação  dos  casos  de 

atendimentos  na  Emergência,  propiciando  o  aumento  dos  casos  crônicos  e, 

consequentemente,  o  aumento  de  tempo  de  permanência  na  internação,  quando 

poderiam  ter  outro  desfecho  caso  tivessem  tido  a  assistência  devida  quando  se 

manifestavam como quadro agudo.

Apesar das alegações de seus administradores, observou-se que, em verdade, um dos 

principais  entraves  ao  bom  atendimento  à  população  consiste,  entre  outros,  na 

inadequação  das  instalações  prediais  aos  serviços  demandados  e  ao  não 

fornecimento/reparo  dos  equipamentos  e  mobiliário  necessários  ao  devido 

funcionamento, repercutindo diretamente na taxa de produtividade alcançada. Assim, há 

situações em que, embora a construção ou reforma predial tivessem sido efetivamente 

concluídas,  os  equipamentos  e  mobiliários  necessários  não  foram  devidamente 

encaminhados,  como observou-se,  também, o encaminhamento do equipamento pela 

Sesab sem, contudo, a devida adequação do respectivo espaço físico, impossibilitando 

sua instalação e, consequentemente, o início de sua operação.
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Exemplifica, ambas as situações referidas, o Hospital da Criança, que foi inaugurado em 

27/08/2010 e aberto à população no dia seguinte sem que seu prédio tenha sido, até maio 

de 2011, oficialmente entregue à Entidade que o administra, face às inúmeras pendências 

relativas à conclusão da obra. Por outro lado, constatou-se, no Hospital do Oeste,  duas 

salas de cirurgia inativas desde 2006 por falta de equipamentos, dentre os quais, carros 

de anestesia,  mesas e focos cirúrgicos, sendo relatado, ainda, por outras unidades, a 

indisponibilização  de  serviços  que  requerem  a  utilização  de  aparelhos  de  maior 

resolutividade  tecnológica,  além de  situações  de  desconforto  para  a  população,  pela 

carência, em corredores e salas de espera, de mobiliário dos mais elementares, tais como 

longarinas,  cadeiras  e,  até  mesmo,  mesa  para  os  atendimentos  nos  consultórios  de 

ambulatório.

No que diz respeito aos bens permanentes do Estado postos sob a responsabilidade das 

organizações sociais gestoras, inobstante generalizada deficiência  dos seus controles, 

ilustrada pelas situações relatadas a seguir, ressalta-se a passividade da Administração 

da Sesab face a omissão da adoção tempestiva de providências cabíveis, inclusive as 

penalizações contratuais previstas.

Assim,  quanto  a  estes  bens,  constatou-se  a  ausência  de  plaquetas  de  tombo, 

divergências  entre  o  bem  descrito  em  Inventário  da  Sesab  e  o  encontrado  nas 

dependências do hospital, fazendo-se necessária a conciliação entre os mecanismos de 

controle utilizados pela unidade e Secretaria, bens não requisitados encaminhados pela 

Sesab  aos  hospitais,  acúmulo  de  inúmeros  bens  inservíveis,  ocupando  espaços 

necessários nas instalações das unidades, devido a morosidade do seu recolhimento pela 

Sesab  e,  principalmente,  a  não  localização  nas  dependências  das  unidades  de  um 

número significativo de bens a elas encaminhados. Situações essas que sinalizam para a 

necessidade de aprimoramento dos mecanismos e da comunicação entre as partes.
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Ressalta-se  ainda,  como  situações  específicas  relacionadas  ao  tema,  o  tratamento 

dedicado  aos  bens  originalmente  alocados  no  Hospital  São  Jorge  à  época  da 

transferência de sua gestão para a AOSID (jun/2009), já que, nessa oportunidade, não se 

efetuou o devido levantamento dos equipamentos e mobiliário instalados em sua área 

hospitalar,  visando a  adoção de medidas para sua relocação em outras  unidades do 

Estado, uma vez que o referido contrato com a AOSID não prevê a oferta de internamento 

hospitalar à população, resultando na deterioração destes bens pela falta de manutenção.

Por  fim,  destaca-se,  nas  Unidades  inspecionadas,  a  utilização  de  outras  formas  de 

captação de recursos monetários, face a ocorrência de atrasos no repasse efetuado pela 

Sesab, objetivando a continuidade dos atendimentos médicos à população, seja através 

de adiantamento de recursos financeiros próprios,  a exemplo do que constatou-se no 

Hospital  São  Jorge,  gerido  pela  AOSID,  ou  da  contratação  de  empréstimos  junto  ao 

mercado financeiro,  como sucedido  com o  Hospital  Estadual  da  Criança,  gerido  pelo 

Instituto Sócrates Guanaes, que alcançaram, no período de janeiro a abril  de 2011, o 

montante  de  R$11.113.000,00,  incluindo  4  operações  junto  ao  Banco  Industrial  e 

Comercial S/A (BIC). Nesse último caso, com anuência indevida da Sesab, através de 

assinatura  de  seus  prepostos  em  Cartas  de  Cessão  Fiduciária,  para  garantir  a 

transferência à instituição bancária das parcelas relativas aos créditos do ISG, já que não 

se vislumbra fundamento para respaldar a representação da Secretaria no documento, 

inclusive  porque  esta,  como  órgão  estatal,  não  detém  personalidade  jurídica  nem, 

consequentemente, autonomia.

Convém mencionar que tais operações resultaram em encargos financeiros (juros, IOF e 

taxas), que totalizaram, até 08/04/2011, aproximadamente, R$250.000,00, cuja posterior 

retenção, por parte da instituição bancária detentora dos créditos do ISG, deu-se tão logo 

o  repasse  da  Sesab  foi  efetivado  na  conta  corrente  do  Instituto  Sócrates  Guanaes, 

evidenciando seu pagamento com recursos originalmente destinados à manutenção do 

Hospital. 
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Tais procedimentos, buscados como solução pelas instituições gestoras destas Unidades 

para  fazer  frente  à  violação  contratual  por  parte  da  Sesab  (descumprimento  do 

cronograma acordado), contribuem, ainda, para a vulnerabilização dos mecanismos de 

controle  adotados  para  acompanhamento  da  movimentação  contábil  e  financeira  das 

transferências, considerando o consequente aumento do número de transações efetuadas 

por  conta  dessas  operações,  bem  como  aumenta  a  probabilidade  de  ocorrência  de 

equívocos  ou  omissão  de  registros,  além  de  descumprir  determinação  quanto  à 

movimentação desses recursos em conta específica e exclusiva.

Por todo o exposto, conclui-se que a apreciação procedida ao longo dos trabalhos não 

permite  classificar  como  solução  definitiva  a  transferência  da  gestão  das  unidades 

hospitalares  para  as  Organizações  Sociais,  nem  que  representou,  mediante  a  sua 

ampliação e qualificação, uma melhoria efetiva dos seus serviços, mesmo porque, como 

resultado  especial  das  verificações  in  loco  nas  unidades,  constatou-se  situações 

incompatíveis com a natureza desses estabelecimentos, tais como: ausência de Alvará da 

Vigilância  Sanitária  (por  falta  de  condições  de  funcionamento);  inexistência  de 

equipamentos  ou  sua  não  utilização  por  problemas  operacionais;  estrutura  predial 

comprometida; inobservância, em graus variados, às normas de higiene e de cuidados 

básicos no trato dos resíduos e lixo hospitalar, estabelecidas pela Anvisa.

Conclui-se,  ainda,  que  tais  fatos  decorrem,  basicamente,  do  não  cumprimento  das 

obrigações contratuais por parte da Sesab, denotando que o controle e acompanhamento 

das gestões, conquanto imposto pela Lei Estadual nº 8.647/2003 como estratégico para o 

modelo em exame, não vem se procedendo satisfatoriamente.

2ª CCE, 4 de julho de 2011.

Marcelo Loureiro de Souza Rosana Como Alvarez
Gerente de Auditoria Analista de Controle Externo

Líder de Auditoria/Líder do Trabalho
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