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Presidente: Vereador Dr. Eduardo Carneiro 

Assunto: Prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2020 

 

 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Boa tarde a 
todos. Hoje, dia 28 de maio de 2020.  

Sob a proteção de Deus, iniciamos esta audiência pública. 

Vou suspender os trabalhos por cinco minutos, até o 
pessoal se organizar aqui. Em cinco minutos, reiniciamos os trabalhos. 

– É suspensa a audiência pública às 13h02, sendo reaberta 
às 13h14. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Reiniciamos 
os nossos trabalhos. 

Esta Comissão Permanente de Higiene e Saúde Pública 
esclarece que, no momento, o Executivo está sendo representado pelo 
Ilustríssimo senhor Doutor José Mário Stranghetti Clemente, Secretário da 
Secretaria da Saúde, que fará explanações referentes à prestação de contas 
do 1º quadrimestre de 2020. Obedecendo, desta forma, ao disposto no artigo 
nº 36 da Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012. 

Eu gostaria já de consignar as presenças da Vereadora – 
nesse novo formato – Janete, Vereadora Genilda, Vereador Alexandre 
Dentista, Vereadora Sandra Gileno, Vereador Gilvan Passos e o componente 
da Comissão de Higiene Saúde Vereador Toninho da Farmácia, presente aqui 
conosco. 
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Convido o senhor Vereador Toninho da Farmácia para 
compor a Mesa. Antes de passar a palavra para o senhor Secretário, doutor 
José Mário, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio às vítimas da 
pandemia em nível mundial, especialmente, ao nosso Brasil e a nossa cidade 
de Guarulhos. 

– É feito um minuto de silêncio em memória das vítimas do 
coronavírus. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Com a 
palavra, o senhor Secretário doutor José Mário Stranghetti. Seja bem-vindo a 
esta Casa, o senhor, que já foi parlamentar, um parlamentar brilhante desta 
Casa. Seja bem vindo, mais uma vez. 

Com a palavra, para a sua prestação de contas. 

O SR. JOSÉ MARIO STRANGHETTI CLEMENTE –
Obrigado pelas palavras, senhor Presidente Vereador doutor Eduardo 
Carneiro, a quem eu cumprimento também a todos os Vereadores online, 
Vereador Toninho da Farmácia aqui presente, aos nossos diretores e técnicos 
da Saúde, aos que puderam estar fisicamente presente em relação ao 
distanciamento e à não aglomeração que estamos respeitando, a todos os 
funcionários da Casa, TV Câmara e, em especial, a quem mais nós devemos 
a obrigação de trazer essas recomendações e a palavra final dessa situação 
do primeiro quadrimestre: aos nossos munícipes que são, em última instância, 
o nosso objetivo maior e a quem mais nós devemos satisfações. Boa tarde a 
todos. 

Evidentemente, é uma situação ímpar das outras 
apresentações do passado, já que estamos enfrentando uma pandemia, que, 
como o próprio nome diz, é uma epidemia mundial e que, infelizmente, não 
nos poupou. Uma pandemia que trouxe modificações intensas em nossas 
vidas, em nosso cotidiano, lamentavelmente ceifando muitas vidas no mundo 
e também cada vez mais no Brasil e, lamentavelmente, também em nosso 
município. Até ontem já tínhamos 227 óbitos confirmados em nossa 
sociedade. Evidentemente que é uma prestação de contas também 
igualmente ímpar, já que dois meses, perdão, nesses quatro meses iniciais 
foram tomados pela pandemia.  

Todos nós fomos tomados por uma tempestade que 
ninguém esperava e todos sabemos o quanto isso interfere em qualquer 
administração, dos gastos e tudo o mais, mas dentro do que for possível, hoje, 
faremos a apresentação e estaremos à disposição dos Vereadores e dos 
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munícipes. Evidentemente, peço que seja respeitado: a prestação é prestação 
de contas do primeiro quadriênio deste ano. Vamos nos ater a isso, já que, em 
outras situações, quero crer e tenho certeza, não só quero crer, de que o 
fórum adequado seria outro. 

Então, eu peço a gentileza do Anderson, que é o nosso 
Diretor Financeiro, de já iniciar essa apresentação. Muito obrigado, por 
enquanto. 

O SR. WONDERSON MORENO – Boa tarde a todos e a 
todas. O meu cumprimento, em especial, à Mesa, na figura do Vereador 
Eduardo Carneiro, Secretário de Saúde doutor José Mário, a todos os 
presentes e aos Vereadores que se encontrem em Sessão remota.   

Eu sou o Wonderson, responsável pelo Departamento 
Financeiro. Vou iniciar a apresentação da Prestação de Contas, referente ao 
1º quadrimestre, período de 1º de janeiro de 2020 a 30/04/2020. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Senhor Presidente, eu 
não escuto nada. Está parado ou sou eu que não... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Está parado, 
Vereadora Janete. Já vai dar sequência. 

Enquanto isso, eu consigno também a presença do 
Vereador João Barbosa, também aqui presente conosco a senhora Luciana 
Maria Zanotto Oliveira, Presidente do Conselho Municipal de Saúde. 

O SR. WONDERSON MORENO – Vamos iniciar pelo slide 
número quatro. 

Este slide, na verdade, o considero de suma importância, 
porque ele vai nos sinalizar algumas questões sobre o comportamento das 
Receitas. 

Neste primeiro slide, nós vamos observar todas as Receitas 
que darão possibilidades aos investimentos em Saúde, conforme a Legislação. 
Ou seja, é daqui deste conjunto de recursos que nós obteremos todas as 
fontes de financiamento para a Saúde, conforme prevê a Legislação. 

Lembrando que a legislação preconiza o mínimo 
Constitucional de quinze por cento em investimento em Saúde. Aqui neste 
primeiro quadro, na primeira linha, nós podemos verificar na coluna Receitas 
Realizadas, as Receitas Realizadas no primeiro quadrimestre. 

Nós temos aqui o que eu costumo chamar de impostos, em 
que a Prefeitura tem ação direta na Constituição, na captação desses 
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recursos. Queria destacar, no primeiro momento, a importância do ISS, que é 
o grande componente das receitas tributárias, que são de ação direta da 
municipalidade. 

O segundo grande tributo é o IPTU, conforme podemos 
verificar aqui no orçamento atualizado. Então, o ISS com a previsão 
orçamentária de arrecadação de 651 milhões e, abaixo, o IPTU com 604 
milhões ao longo do ano. 

Então, neste primeiro momento, vamos destacar as 
Receitas efetivamente realizadas dentro do quadrimestre. Então, em relação 
ao ISS, eu queria destacar: Dentro dessa arrecadação realizada de 281 
milhões de reais, quando nós fazemos uma comparação com o exercício de 
2019, no mesmo período, infelizmente, nós observamos uma pequena queda. 
Por isso que enfatizei no início da apresentação de que este slide vai falar 
muito, ele vai dar alguns indícios para nós de como será o próximo desafio ao 
longo do exercício. Lembrando que Saúde requer grandes investimentos. 
Então, aqui está a grande fonte. O ISS já... O IPTU já sinaliza uma queda, o 
ISS com a receita realizada de 170 milhões também sinaliza uma queda, em 
relação a 2019. São tributos extremamente importantes na composição da 
arrecadação. 

Sendo que no primeiro quadrimestre a receita total 
realizada foi de 580 milhões e 483 mil. Eu vou arredondar para não ficar muito 
extenso os números. Isso falando da receita de impostos que a Prefeitura tem 
participação e ação direta. Os dados negativos foram esses que eu apontei, as 
quedas existentes, tanto no IPTU quanto no ISS. Eu estou falando de quedas 
nominais, sem fazer o ajuste a valores reais. 

Em relação aos recursos que são transferidos da União, 
cuja previsão é de 80 milhões e 295 mil, nós tivemos uma Receita Realizada 
no primeiro quadrimestre de 25 milhões e 950 mil. Fazendo uma análise dos 
números, em relação ao exercício anterior, nós temos, do ponto de vista 
nominal, o mesmo comportamento, muito parecido. Não podemos observar 
grandes quedas nessas receitas. 

Quando nós falamos das transferências do Estado, que é 
nessa linha aqui que eu estou com o cursor, ou seja, a previsão, o orçamento 
atualizado é da ordem de um bilhão e 547 milhões. Sendo que no primeiro 
quadrimestre o arrecadado foi 554 milhões e 525 mil. Aí, vale destacar que 
dentro dessas receitas temos aqui o repasse de ICMS no valor de 410 milhões 
e 773 mil, que é o que eu costumo dizer que é o grande tributo desse conjunto 
de recursos.  
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Infelizmente, temos que ressaltar também uma queda na 
arrecadação do ICMS, em relação ao exercício anterior também. Em relação 
ao IPVA, a arrecadação de 140 milhões e 916 mil se mostra equilibrada. Não 
verificamos grandes distorções. Em relação ao IPI Exportação, a receita 
arrecadada de 2 milhões e 875 mil também demonstra uma pequena queda. 
Então, eu gosto muito de enfatizar essas questões, porque vejo a linha de 
corte aqui estabelecida foi no 30/04, ou seja, nós não temos todos os efeitos 
econômicos da pandemia ainda absorvidos na geração de recursos e na 
captação de tributos. 

Muito provavelmente no segundo quadrimestre teremos 
efeitos muito mais consolidados, muito mais demonstrados em relação à 
atividade econômica, mas aqui já temos uma pequena sinalização. O total das 
receitas realizadas no primeiro quadrimestre traz aqui para nós o número de 
um bilhão, 160 milhões e 959 mil. Ou seja, é deste montante de recursos 
arrecadados que saem os investimentos para a Saúde, preconizados na 
Legislação. Então, este número é o grande norteador na apuração do 
percentual de investimento em Saúde que nós vamos ter um pouco mais à 
frente. 

Aqui o slide nº 5, na parte superior, traz, na verdade, o 
resumido do que nós vimos no anterior: Receita Arrecadada de recursos 
próprios 580 milhões e 483, a cota-parte repassada pela União 25 milhões e 
950; a cota-parte do Estado 554 milhões e 525 mil. No total de 1 bilhão, 160 
milhões e 959 mil. 

Logo abaixo, nós vamos verificar, e aí eu vou destacar 
somente o campo, a coluna, na verdade, de despesa liquidada. A despesa 
liquidada é um número onde nós vamos apurar o percentual investido em 
Saúde de acordo com a Legislação. 

Então, aqui nós podemos observar que o total liquidado é 
de 279 milhões e 158 mil. Quando você faz uma verificação deste total em 
relação às receitas arrecadadas de um bilhão e 160 milhões, que estão aqui 
acima, apuramos o percentual de 24 por cento, ou seja, a Lei preconiza o 
investimento mínimo de 15 por cento e, neste momento, o percentual apurado 
é de 24 por cento. Lembrando que nós estamos ainda no primeiro 
quadrimestre. Aí nós podemos aqui enfatizar que quando nós olhamos para as 
funções de Saúde, são controles orçamentários e, inclusive, também utilizados 
pelo Ministério da Saúde e todos os órgãos de controle. A grande função aqui 
é a Assistência Hospitalar e Ambulatorial, onde ela representa 168 milhões em 
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investimento e em segundo lugar vem a Atenção Básica 73 milhões e 383 mil. 
Então, só fazer esse destaque sobre os 24 por cento aplicados em Saúde. 

O próximo slide nº 6 traz para nós um histórico desde 2015 
que trata dos percentuais aplicados em Saúde, de acordo com a Legislação. 
Então, vejam que, em 2015, 24%, em 2016 tem uma queda para 22,96. Aí, ele 
vem tendo um comportamento parecido. Em 2018, nós verificamos um salto 
para 24,63; em 2019, 21,7 e agora, em 2020, 24,05. Historicamente, só em 
2018 nós tivemos uma despesa com tamanha velocidade, lembrando que 
esses números ainda são preliminares, são somente de um quadro mestre, 
mas também é muito importante, porque conseguimos uma sinalização da 
velocidade da execução da despesa. 

Como eu tinha dito também em relação ao slide nº 4 sobre 
a queda das receitas, inclusive, eu pontuei alguns tributos. Esse slide também 
demonstra isso. Nós podemos observar que em 2019, nesse mesmo período, 
a receita arrecadada foi de um bilhão e 171 milhões e agora, em 2020, a 
receita total arrecadada fica em um bilhão e 160 milhões. Mais uma vez, isso 
são valores nominais, eles não foram ajustados a valores presentes. Então, 
uma queda nominal. 

O próximo slide é o nº 7. Onde nós trazemos aqui o saldo 
financeiro, os antigos blocos de financiamento. É um saldo existente, cujos 
valores já foram solicitados as transferências, mas não foram feitas a tempo, 
mas as transferências já foram processadas neste momento. Foram trazidas 
para os blocos de financiamento, que é a nova maneira de se tratar o 
orçamento, preconizado pelo Ministério da Saúde, onde, neste momento, nós 
temos dois grandes blocos que são de custeio e o de investimento. O de 
custeio, saldo existente entre 30/04, saldo financeiro foi de 23 milhões e 285 
mil.  

A conta de investimento seu saldo financeiro é de 15 
milhões e 929 mil. Então, essa é a posição financeira em 30/04. É claro, isso 
não estão considerados os compromissos existentes e pendentes ainda, mas 
é a posição financeira do dia. 

Nos próximos slides, 8, 9, 10 até o 11, eu não vou me 
estender, não vou entrar nos detalhes. Primeiro pela quantidade de 
informações existentes, mas o que eu vou enfatizar aqui? Visando a 
transparência para a sociedade civil, nós colocamos aqui todos os recursos 
que são voltados para investimento, que foram enviados via venda, via 
proposta, ou seja, estão todos os recursos carimbados, onde nós temos aqui 
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nessa coluna com o número da proposta, nós temos o objeto, ou seja, a 
finalidade a que se destina, a data do repasse, o valor enviado e o status. 

O status nós colocamos aqui algumas informações 
referentes aos processos que estão contemplando a aquisição desses itens. O 
status quando existe o pregão, qual é o número do pregão, enfim, têm 
algumas informações aqui muito interessantes para toda a sociedade, mas 
nós não vamos entrar nos detalhes agora, dada a quantidade. Mas é 
importante enfatizar que o total de recursos enviados para esse projeto de 
investimento perfaz o total de 16 milhões e 946 mil, que é o que nós temos 
aqui, no slide nº 11, o valor total dos repasses. Ok? 

Nós podemos observar que um pouquinho antes do slide nº 
07, o saldo existente nas contas de investimento, o total é de 15 milhões e 929 
mil diferente. No total de repasses, é um pouco diferente: 16 milhões e 946 
mil. 

Essa diferença se dá, por quê? Algumas aquisições já 
foram pagas, efetivamente. Os recursos obrigatoriamente são sempre 
disponibilizados para investimento, então, existe uma rentabilidade do recurso. 
Então, você pega o recurso repassado, soma a rentabilidade e reduz as 
despesas pagas, então, você tem essa diferença nos valores aí apontados. 

Vamos soltar agora para o slide nº 13. O slide nº 13 
demonstra como que o orçamento da Secretaria de Saúde teve início. Então, 
da abertura do orçamento, nós tínhamos um bilhão, 25 milhões e 345.000 
disponíveis para investimento em Saúde. Ao final do quadrimestre, nós 
tivemos um crescimento da ordem de 6,0 por cento, 6,07 por cento. Ou seja, 
ele alcança um bilhão, 87 milhões e 575 mil. Ou seja, em 4 meses, nós temos 
o incremento do orçamento da ordem de 62 milhões e 230 mil.  

O slide nº 14 demonstra quais são os grandes investidores 
em ações de Saúde, hoje, do Orçamento de 2020 em Guarulhos. Então, aqui 
nós trazemos a foto atualizada, o orçamento atualizado de um bilhão e 87 
milhões. Aí, demonstramos quais são os grandes investidores. Então, aqui o 
primeiro, de longe, bem destacada, realmente é o tesouro municipal, que 
responde hoje por 72 por cento dos recursos investidos em Saúde. Ou seja, 
estamos falando de 779 milhões provenientes do Tesouro Municipal. 

O segundo colocado, o segundo grande investidor, no caso, 
é a União com 25 por cento do Orçamento. Ou seja, 276 milhões e 657 mil. 
Em terceiro, vem o Estado com os aportes de 31 milhões, 94 mil e 253, ou 
seja, em três por cento. 
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Então, esses são os grandes investidores do Sistema de 
Saúde Público de Guarulhos. Tesouro municipal 72 por cento, a União com a 
participação de 25 por cento, o Estado em três por cento.  

O slide nº 15, eu gostaria de enfatizar essa mutação, essa 
alteração do orçamento como que ela se deu. Então, vejam aqui na primeira 
linha: recursos do tesouro municipal, nós iniciarmos o orçamento em 778 
milhões e, neste momento, temos 779 milhões. 

Então, houve um pequeno incremento em relação aos 
recursos do tesouro da ordem de um milhão e 445 mil. Na segunda linha, nós 
temos recursos do Estado. Nós gerenciamos o orçamento com nove milhões e 
566 mil. Hoje, temos 31 milhões e 94 mil. Ou seja, houve um incremento da 
ordem de 21 milhões e 528 mil. Isso em orçamento atualizado. 

Em relação aos repasses federais, iniciamos o orçamento 
com 237 milhões e 400 mil. Hoje, eles estão em 276 milhões e 657 mil, ou 
seja, o incremento aproximado de 39 milhões e 257 mil. Eu acho que isso é o 
que vale destacar desse slide, porque ele demonstra essa mutação no 
orçamento, como que se deu. 

 O slide nº 16 demonstra o que nós chamamos os grupos 
de despesa no Orçamento. Como que o Orçamento da Saúde hoje é 
executado em relação aos grupos? Então, o primeiro grande grupo aqui são 
as despesas correntes. Estão destacados na segunda linha e, dentro do nosso 
orçamento, compõem 54 por cento, aproximadamente, de recurso. O segundo 
grande grupo está aqui na primeira linha, despesa de pessoal e encargos, é o 
segundo grande grupo com 43 por cento de recursos consumidos. 
Basicamente, é um RH e os encargos. O terceiro grupo, que é natural, que é o 
grupo de investimentos, tem uma participação menor, da ordem de três por 
cento. Eu acho que é o que vale a pena enfatizar em relação a esses slides. 
Para entendermos quais são os grandes grupos aí. 

Em relação ao slide 17, é um slide bem detalhado, em que 
nós utilizamos o que é chamado de orçamento público de elemento da 
despesa. Então, todas as despesas são classificadas de acordo com o seu 
elemento. Aí, eles têm essa codificação aqui na primeira coluna, elementos da 
despesa. 

Então, nós podemos observar que esses primeiros 
elementos aqui, em que nós vemos os números 4, 8, 11 e 13, basicamente 
dão conta das despesas de pessoal. O que, de repente, vale destacar aqui, 
porque são muitos os números, é o elemento nº 32, material ou serviço para a 
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distribuição gratuita, onde nós iniciamos o orçamento com 33 milhões. Neste 
momento, existem 40 milhões disponibilizados para material de distribuição 
gratuita. Outro destaque aqui, que é o maior elemento da despesa, que é o 39, 
serviços de terceiros pessoa jurídica, onde nós iniciamos um orçamento com 
396 milhões e hoje temos 409 milhões, disponibilizados de orçamento. 

Outro também que vale a pena destacar são as subvenções 
sociais, que é o 43, são 36 milhões de reais disponibilizados. Acho que são 
esses que talvez valesse a pena fazermos um destaque, não só pela 
necessidade, mas também pelo volume de recursos disponibilizados.  

O slide nº 18 vai trazer para nós o que nós chamamos de 
programas de saúde. Esses são códigos utilizados pelo Ministério, pelos 
Tribunais, para fazer o controle das despesas pelos chamados programas, 
que são quatro. Programa nº 01, que é a gestão do Sistema Único de Saúde, 
o nº 02 que é o fortalecimento da Atenção Básica, o nº 03, que é a ampliação 
do atendimento à média e à alta complexidade e o nº 04, que são ações de 
vigilância em Saúde. 

O programa que tem o maior volume de recursos 
disponibilizados, como já dito antes, no slide anterior, que é justamente a 
ampliação e atendimento na média e alta complexidade. Quando nós 
observamos o orçamento atualizado, são 581 milhões e 159.000. O segundo 
colocado aqui é a Atenção Básica com 339 milhões e 441 mil, dentro do 
orçamento atualizado. 

Então, na verdade, em vários momentos, como nós 
observamos a execução da despesa, isso fica muito claro, que dentro das 
ações e programas de Saúde os que têm um maior consumo, um maior 
volume de recursos, são os voltados para a média e alta complexidade. Em 
segundo, vem os voltados para a atenção básica. 

No slide nº 19, nós vamos falar os repasses efetuados pelo 
Fundo Nacional de Saúde voltados para a ação de custeio, para as ações de 
custeio, repasses federais. Aqui eles estão separados pelo que nós da Saúde 
conhecemos como os chamados blocos. Na primeira linha, nós temos a 
Atenção Básica, média e alta complexidade, vigilância, assistência 
farmacêutica e gestão do SUS. Esses são os chamados blocos de 
financiamento por tipo da Saúde. 

Eu quero fazer um destaque neste slide: qual foi a 
metodologia utilizada por este departamento? Dentro dos recursos repassados 
via FMS, nós tivemos os recursos efetivamente utilizados para ações de 
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enfrentamento ao COVID-19. Visando dar uma maior transparência a toda a 
sociedade, nós fizemos um destaque. Nós vamos observar mais à frente que 
nós apartamos esses recursos para demonstrar de uma forma mais detalhada, 
ou seja, extraímos deste primeiro quadro, trazendo aqui somente os recursos 
que estão dentro dos blocos e voltados para as ações que já existem, hoje, 
preconizadas, que é o que chamamos do nosso dia a dia. 

Então, vamos lá! O grande programa, o grande bloco de 
financiamento que recebe o maior volume de recursos, novamente, nós 
destacamos aqui a média e a alta complexidade, um orçamento atualizado de 
150 milhões e 376 mil. Para Atenção Básica sempre vem em segundo lugar 
com 71 milhões e 373 mil. Ou seja, é importante ressaltarmos que esta política 
de investimento da média e alta complexidade com volumes mais virtuosos, 
com volumes maiores de investimento, ela também é algo que é preconizado 
pelo próprio Ministério da Saúde. Então, aqui, fica isso muito bem 
demonstrado. Observamos que a média e a alta complexidade tem repasses 
que são maiores que o dobro da Atenção Básica. O total de 237 milhões e 387 
mil, orçados, ou seja, existe a previsão de repasse desse montante: 237 
milhões. Nesse volume todo de recursos repassados pela FNS, empenhados 
176 milhões e 817 mil e liquidados 78 milhões e 559 mil. 

O slide nº 20 vai trazer os maiores credores da Secretaria 
Municipal de Saúde. É importante enfatizar que este quadro traz recursos, 
efetivamente, pagos. Neste momento, não estamos falando de empenhos nem 
de liquidações nem de valores contratualizados, mas, sim, dos valores 
repassados, dos pagamentos efetivados. 

Dentro destes grandes credores, nós temos aqui o primeiro, 
o segundo, o terceiro, o quinto e o sexto, basicamente, são as OSs, as OSs 
que fazem a gestão dos hospitais da rede pública. Então, são os maiores 
valores. Eu acho que é esse que vale o destaque, os valores pagos 
efetivamente. 

Aí, o quadro nº 21, que são os restos a pagar, ou seja, 
obrigações residuais que ficam de exercícios anteriores que estão pendentes 
de pagamento. Neste momento, não estamos falando que as despesas de 
restos a pagar não deixaram de ser pagas ou serão pagas. Não estamos 
entrando neste mérito, mas, sim, trazer o registro contábil das pendências 
existentes. 

Aqui, de repente, o que vale ressaltar é que restos a pagar 
em 2019, referentes a 2019, até em razão da própria linha de corte de 30/04, 
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ainda sofrerão ajustes, com certeza, porque ainda... onde existem períodos 
ainda para serem efetivados esses restos a pagar.  

Em 2018, nós tivemos os restos a pagar, que eu 
particularmente considero bem pequeno mesmo, pouco relevantes, 116 mil. O 
resto a pagar de 2017 que chama a atenção, de 13 milhões e 783 mil, como já 
dito em outras oportunidades, na verdade, por volta de 95 a 98 por cento deste 
volume, em razão da empresa Gerir, que é de conhecimento público. Então, 
existe lá o resto a pagar pendente, que ainda serão apuradas as contas 
efetivamente, é outro processo. Outro número também que chama a atenção 
são essas notas fiscais que estão em aberto. Estão sob a tutela da Secretaria 
de Saúde, da ordem de 30 milhões e 818 mil, que isso é um restos a pagar do 
exercício de 2016. Despesas essas que tiveram suas notas de empenho 
parceladas. Então, este é o maior valor, o mais relevante. 

Agora, nós trataremos de uma maneira apartada, volto a 
dizer, inclusive para dar uma maior transparência aos atos da administração, 
mostrar para a sociedade civil efetivamente as despesas e as receitas, tudo 
isso que nós tratamos de forma apartada. A prestação de contas voltada para 
o combate ao COVID-19. Então, em relação a essa prestação de contas, eu 
vou iniciar trazendo dados financeiros. Aí o Michael dá prosseguimento às 
outras informações. 

O slide nº 23 nós trazemos aí uma rápida cronologia do que 
deu efetivamente. Dia 06 de fevereiro vem as primeiras medidas do governo 
federal no enfrentamento ao COVID. No dia 12 de março, a ONS declara a 
pandemia. No dia 20 de março, o governo estadual declara a calamidade 
pública. No dia 23 de março, o governo municipal também declara a 
calamidade pública. Em cima disso, aqui abaixo, nós destacamos que em 20 
de março, ou seja, até mesmo antes de declarar a calamidade, o governo 
municipal já começa a se movimentar para fazer, se preocupando com as 
ações de enfrentamento ao COVID. No dia 27 de março, é quando ocorrem os 
primeiros repasses do Governo Estadual. No dia 30 de março, ocorrem os 
primeiros repasses do Governo Federal. Ou seja, antes mesmo dos primeiros 
repasses acontecerem, o Governo Municipal já saiu na frente, tentando 
promover as ações de combate ao COVID-19. 

Aqui no slide de nº 25, nós estamos destacando os 
repasses federais, conforme o dito no slide anterior. No dia 30 de março, 
existe o primeiro repasse, modalidade fundo-a-fundo, ou seja, via Fundo 
Nacional de Saúde, onde o Governo Federal faz um repasse de 2 milhões e 
700, usando a metodologia de dois reais per capita. Então, aí é o primeiro 
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repasse. No dia 09/04, o governo faz um incremento ao teto MAC, Média e 
Alta Complexidade, que, na época, era chamado do 13º do teto. Aí, nós 
recebemos um recurso de 10 milhões e 435 mil. E no dia 27/04 resíduos de 
211 mil. Ou seja, um montante de 13 milhões e 379 mil, via fundo a fundo. 

Ainda dentro da instância federal, nós podemos destacar 
aqui que no dia 30/04 houve um repasse de 2 milhões, com um limite de 
emenda parlamentar, destacado aqui o nome do parlamentar Roberto de 
Lucena, e 30/04 300 mil reais do parlamentar Alexandre Padilha, fazendo um 
total de 2 milhões e 300, provenientes de emenda. Ou seja, no âmbito federal, 
até 30/04, nós recebemos recursos da ordem de 15 milhões e 679 mil para o 
enfrentamento do COVID. Isso no âmbito federal. 

No slide 26, estamos trazendo aqui os 15 repasses 
estaduais. No dia 27/03, nós recebemos o governo estadual com a 
metodologia de doze reais per capita. O total de recursos de 16 milhões e 
alguma coisa. Perdoe-me, mas eu não tenho o subtotal, que é a soma desses 
dois recursos de 6 milhões e 536, mais 9 milhões e 834. Então, nós chegamos 
aí com 16 milhões e 300, 16 milhões e 400.   

No dia 30/03, nós recebemos mais um aporte de 1 milhão e 
458 mil, ou seja, repasses estaduais perfazem o total de 17 milhões e 848 mil, 
para o enfrentamento ao COVID-19. 

Ressaltamos aqui também no quadro abaixo receitas 
provenientes de doações, doações para custear também ações do COVID-19. 
O total recebido foi de 1 milhão e 398 mil. Basicamente, basicamente não, 
todas as doações foram feitas pelo Poder Judiciário, em que nós destacamos 
daqui o órgão, é o Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal Regional do 
Trabalho e o destaque aqui vale para a Justiça Federal de Guarulhos, no valor 
total de 1 milhão e 328. 

Aí, dessa forma, esta última doação, não saiu destacado 
aqui, 8 mil, 113 reais e 26 centavos, veio do Ministério Público do Trabalho. 
Faltou essa informação, foi de lá que veio a doação. Então, esses recursos 
também foram disponibilizados para o enfrentamento. 

Aqui, na verdade, nós temos aí um relatório final, é um 
relatório sintético, trazendo todos os recursos. Ou seja, para ações 
efetivamente de COVID, até 30/04, a municipalidade recebeu 34 milhões e 
926 mil para esses enfrentamentos. 

Vamos falar agora um pouco sobre as despesas. O slide 29 
inicia as despesas no enfrentamento ao corona, lembrando que 
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cronologicamente o Governo Municipal já se antecipou, olhando a vigência 
dos contratos, ou seja, antes mesmo dos primeiros repasses, vindo tanto do 
Estado como do Governo Federal, o Governo Municipal já se antecipou e 
começou a enfrentar efetivamente os efeitos aí do COVID. Então, nós temos 
aí o primeiro contrato da Via Care de 2 milhões e 200. Temos um contrato, a 
empresa Medicin, de quatro milhões e 800. Tem outro contrato de 8 milhões e 
244. É claro: eu não estou repetindo o nome das empresas, porque estão 
destacados aí para vocês a finalidade desses contratos. Então, cada contrato 
desse tem uma finalidade, tem um tipo de atuação diferente. 

Aqui, nós temos também outro contrato de 5 milhões e 448. 
Temos também um contato para fornecimento de alimentação de 712 mil e o 
contrato, o mais relevante aqui, que é a contratação de serviços médicos de 
14 milhões e 734 mil. Ou seja, esses primeiros contratos para enfrentamento 
ao COVID perfazem um total de 36 milhões e 171 mil reais. Em que liquidados 
tivemos 12 milhões e 314 mil, e pagos efetivamente 11 milhões, 284 mil e 325. 

Aqui, no slide 31, nós trouxemos as despesas voltadas para 
consumo. Então, eu não vou entrar em maiores detalhes também, mas 
basicamente podemos observar aqui na finalidade, da coluna finalidade, que 
são diversos itens de consumo: como touca cirúrgica, avental descartável, luva 
de procedimento, álcool gel, óculos de proteção, máscaras de proteção, NA 
95, a Facial 8, avental descartável tamanho GG. Enfim, são vários produtos de 
consumo, utilizados efetivamente no combate ao Corona. 

Nós observamos aqui que o total empenhado para essas 
despesas nós chegamos em dois milhões, 568 mil. O total liquidado um milhão 
e 877 mil. E valor pago efetivamente um milhão e 860. Ou seja, dentro das 
receitas voltadas para o enfrentamento ao COVID, nós recebemos aí 34 
milhões. Nós destacamos aí um pouco atrás, 34 milhões e 926 mil. E o total de 
despesas, somando os contratos voltados ao hospital de campanha e mais os 
produtos de consumo, nós chegamos em 38 milhões e 739 mil. Ou seja, o total 
de despesas até 30/04 é superior ao total de recursos recebidos para o 
enfrentamento. Eu acho que vale esse destaque.  

Dando continuidade agora, eu vou passar a palavra para ao 
colega Michael. Eu agradeço a atenção de todos e o Michael vai dar 
continuidade. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Bom, antes 
de dar continuidade à apresentação, eu gostaria de reforçar aqui que os 
munícipes também podem fazer suas perguntas através do site da câmara, 
audiencia.saude@guarulhos.sp.leg.br. As perguntas devem ser exclusivas a 
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prestação de contas do primeiro quadrimestre... Fazendo a correção, ao e-mail 
da Câmara: audiencia.saude@guarulhos.sp.leg.br. As perguntas deverão ser 
enviadas através desse e-mail, com perguntas exclusivamente à prestação de 
contas do 1º quadrimestre de 2020. Reforçando, as perguntas deverão vir com 
nome, CPF e telefone de contato. 

Dando continuidade, com a palavra, o senhor Diretor 
Michael. 

O SR. MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Boa tarde a 
todos. Vou apresentar, daqui para frente, os dados assistenciais, tanto em 
relação ao combate à pandemia de COVID quanto aos demais do 
funcionamento do restante da rede. Mais ao final, eu vou falar dos dados da 
Vigilância e de Obras.  

Só para dar uma recapitulada, antes de reiniciarmos a 
apresentação, desta vez, por conta da pandemia, optamos por fazer uma 
prestação de contas isolada sobre o COVID, justamente para que possamos 
contextualizar todas as ações. Vários órgãos de controle tanto o Ministério 
Público como o Tribunal de Contas têm feito contato conosco nos 
questionando sobre essas ações. Então, as informações que colocamos aqui 
na prestação de contas são as mesmas que já foram prestados 
esclarecimentos aos órgãos de controle e vou dar sequência agora a parte 
assistencial. (Pausa) Só um minuto, por favor. 

Bom, vamos lá. A primeira grande ação que 
desencadeamos no início da pandemia foi a inauguração do primeiro hospital 
de campanha, que nós chamamos de Centro de Combate ao coronavírus, o 
3C-GRU, foi inaugurado no dia 27 março. Esse hospital de campanha está 
localizado ao lado do Clube Cecap, próximo ao Hospital Geral de Guarulhos e 
próximo ao Aeroporto. Então, é uma área muito estratégica para o Município e 
ocupa uma área de cinco mil metros quadrados com três mil metros de área 
construída. Nessa área toda de assistência, nós temos tendas, carretas, 
ônibus e espaço para estacionamento de ambulâncias.  

O atendimento se dá de duas formas, tanto pela triagem de 
pacientes que chegam andando, pedestres, quanto pelo sistema de drive-thru, 
que tem capacidade de atender até seis carros simultaneamente. No início de 
abril, o 3C-GRU passou a funcionar 24 horas por dia, sete dias de semana, 
com uma estrutura completa. Qual é essa estrutura? Setenta e um leitos, 
sendo 10 de emergência com respiradores e mais quatro na sala vermelha, 
que é reservada para atendimento imediato aos casos mais graves. Nós 
temos em torno de 100 profissionais, que foram contratados 
emergencialmente para prestar esse atendimento no local. É importante 
diferenciar também pelo funcionamento do 3C-GRU, que a porta de triagem de 
drive-thru e de pedestres se dá diariamente das 7h às 19h. O funcionamento 
24 horas se dá para toda assistência referente aos leitos. Nesse slide 
compartilhamos com vocês algumas matérias que foram publicadas 
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oficialmente no próprio site da Prefeitura, que é basicamente uma explicação 
sobre o funcionamento, isso que já estava no slide anterior e com a fonte 
oficial, que vocês podem consultar a matéria original no próprio site da 
Prefeitura. 

Aqui, essa próxima foto é a da entrada do drive-thru, a fila 
de carros como está organizada a entrada. Essas próximas fotos são do dia 
da inauguração, obviamente quando houve a visita das equipes ainda não 
estava aberta a parte dos leitos. A estrutura já estava pronta, mas ainda não 
havia começado o atendimento dos leitos. Essa fase aqui é quando a estrutura 
toda estava sendo montada, então, na foto da esquerda temos a montagem 
da estrutura externa e do lado direito a montagem de uma das áreas onde 
ficam os leitos. Aqui nós temos alguns dados preliminares assistenciais do 3C-
GRU, porque como eles começaram a atender a parte de leitos e de produção 
de um modo geral, a partir do mês de abril até o prazo que tínhamos para 
fechar os dados da prestação de contas, essa base de dados ainda não 
estava disponível. Então, nós estamos colocando aqui para vocês dados 
preliminares de assistência, no qual podemos ver entre todos os tipos de 
assistência que já foram prestadas pelo 3C-GRU, um total de mais de 21 mil 
atendimentos. Então, em pouco mais, ou melhor, em um pouco menos de dois 
meses de atendimento ao público mais de 21 mil atendimentos já foram 
realizados. Então, isso dá aí uma quantidade em torno de 10 a 11 mil 
atendimentos ao mês. É um volume bem significativo para uma estrutura que 
iniciou há pouco tempo.  

Outras ações que tomamos também de controle da 
pandemia. Foi constituído um Comitê Municipal de Controle de Pandemias 
pela Portaria nº 054/2020, publicada no Diário Oficial do Município, em 19 de 
março, ou seja, até antes da inauguração do nosso hospital de campanha já 
tínhamos constituído esse comitê municipal. Esse comitê é formado por 
técnicos da nossa Secretaria e também por representantes do Conselho 
Municipal de Saúde. Foi elaborado durante esse tempo também o Plano de 
Contingência Municipal para infecção humana pelo novo coronavírus. Esse 
nosso plano de contingência hoje também faz parte do plano de contingência 
de todo o Alto Tietê, no qual cada Município elencou suas ações de combate e 
todo o Alto Tietê finalizou um plano que entra no Plano Estadual. Nós também 
publicamos várias portarias estabelecendo diretrizes para o enfrentamento da 
pandemia nos serviços de Atenção Básica, Ambulatoriais Especializados e de 
Urgência e Emergência, que têm sido revisados sempre que necessário pelo 
Comitê. A última atualização que tivemos foi a Portaria nº 084 de 2020, que foi 
publicada no Diário Oficial do Município no último dia 30 de abril.  

Continuando, outras medidas também foram adotadas para 
fortalecer e foram medidas gerais do Município, claro e não exclusivas da 
Saúde, como o isolamento social, a suspensão inicial dos atendimentos 
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eletivos, considerando o critério médio de risco e de suspensão inicial da 
coleta de material de material de exames para rotina. Esse ponto aqui é 
importante fazermos um comentário, porque não houve uma interrupção total 
dos serviços assistenciais, como algumas pessoas possam imaginar. Nós 
elencamos justamente quais eram os públicos prioritários, que não poderiam 
sofrer descontinuidade de sua assistência. Alguns exemplos: as gestantes, os 
pacientes em acompanhamento de hemodiálises e os pacientes de maior risco 
cardiológico, eles continuaram mantendo seu acompanhamento. Tanto a rede 
ambulatorial quanto a rede hospitalar se organizaram para manter essas 
atividades essenciais, claro que adotamos estratégias de distanciamento, de 
fluxo de entrada e de saída de pessoas para evitar aglomerações, mas esses 
serviços essenciais não foram interrompidos. 

Continuando. Os serviços foram organizados de forma que 
pudesse atender a essa população também de menor risco de infecção. 
Então, as unidades também dispõem de um acolhimento para os usuários que 
ainda comparecem às unidades e que precisam de alguma orientação e, 
complementando, também elaboramos fluxogramas de atendimento de casos 
suspeitos de COVID-19 com orientações objetivas para o atendimento dos 
cidadãos. Então, fizemos alguns fluxogramas que foram baseados no 
protocolo de manejo clínico de coronavírus da atenção primária à Saúde, que 
é um documento oficial do Ministério da Saúde e nos serviu de base.  

No próximo slide, slide nº 40, é claro que não vou entrar em 
detalhes aqui, mas podemos disponibilizar sem problemas porque já foi 
publicada essa informação. Nós temos basicamente dois fluxogramas... Nós 
temos dois fluxogramas aqui, um voltado para a atenção básica e outro 
voltado para o serviço de urgência. Então, em resumo, quando um paciente 
comparece a algum desses serviços e ele pode apresentar alguns sintomas, 
qual é a forma de identificar? Ele sendo positivo ou não, qual é a ação 
indicada para cada caso. Então aqui fala também dos exames que são 
coletados, de como é feito o fluxo, de como ele é direcionado a outro serviço 
de saúde, se for o caso, ou como ele vai receber suas orientações para 
acompanhamento, caso não seja suspeita de COVID.  

Continuando, o slide 41, em cada unidade de Saúde 
também foi composta por uma equipe multiprofissional para avaliação desses 
cidadãos que procuram esse serviço para atendimento eletivo, que não pode 
ser suspenso, como falei nos slides anteriores. Essa equipe avalia se o 
cidadão tem alguma queixa ou apresenta alguma sintomatologia sugestiva ou 
suspeita de síndrome gripal e que, em caso positivo, segue esse fluxograma 
que apresentei no slide nº 40.  

É importante também observar que há muitas pessoas em 
situação de rua e também desenvolvemos uma estratégia específica de 
atendimento a essa população. Então, algumas equipes da Secretaria têm se 
revezado em escalas de trabalho aos finais de semana, feriados e pontos 
facultativos fazendo uma busca dessa população em situação de rua e é 
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utilizado um documento proposto pelo Ministério da Saúde, que é um fluxo de 
fast track da Atenção Primária, além da ampliação de cuidado a essas 
pessoas. Outra ação importante que também estamos tomando é uma 
parceria com a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social para que 
seja possível o abrigamento desses cidadãos que desejarem ir para os abrigos 
e os que forem sintomáticos de síndrome gripal com indicação de isolamento 
social. Aqui é basicamente uma cópia de um folder, que foi uma divulgação 
oficial da época, no qual tem os telefones de contato, onde as equipes 
deverão ser acionadas, caso haja uma situação desse tipo.  

Outra ação importante também que nós desenvolvemos ao 
longo desse período foi uma nova aba no nosso aplicativo Saúde Guarulhos 
específica para o coronavírus. Como funciona essa nova aba do aplicativo? 
Aqui são algumas telas do aplicativo de celular que temos e esse último ícone 
aqui de cor roxa dá início a uma tela onde o cidadão pode mostrar quais são 
os seus sintomas. Então, é um questionário que o próprio cidadão responde, 
indicando há quanto tempo está com febre, com tosse e com outros sintomas 
que podem ser associados ao coronavírus e, através de um menu inteligente, 
é indicado ao final desse questionário se ele precisa ou não comparecer a 
algum serviço de saúde, seja ele ambulatorial ou de urgência. Então, também 
é uma forma de chegarmos diretamente ao cidadão e o conscientizamos da 
importância de, caso esteja sintomático, comparecer a algum serviço de 
Saúde.  

Outra ação também importantíssima que a Secretaria 
realizou foi a disponibilização de atendimento telefônico. Esse telefone é o 
2475.8661 para toda a população. Essa equipe da Secretaria da Saúde, que 
conta com vários profissionais da própria área ou outros de nível superior, eles 
realizam o teleatendimento, esclarecem dúvidas sobre a COVID-19, medidas 
de prevenção e até mesmo apoio psicológico breve. Essa é uma coisa 
também que temos observado muito ao longo desse período de pandemia e 
isso é uma coisa que atinge a qualquer um de nós. O sofrimento emocional, 
seja por conta do isolamento, seja por conta de stress, de medo da doença, de 
todo o contexto, enfim, o sofrimento emocional das pessoas ao longo desse 
período tem aumentado e essa equipe também faz um apoio psicológico breve 
quando é necessário. 

Também foram produzidos alguns materiais para diversas 
mídias, como cartazes, banners e vídeos sobre orientações de COVID. Esses 
vídeos foram disponibilizados, tanto do Youtube, no Facebook como as 
divulgações que fazemos oficialmente pelo próprio site da Prefeitura e pelas 
outras redes sociais. Então, também são formas de apoiar na conscientização 
de todas as pessoas sobre os cuidados que têm que ter, tanto na parte de 
higienização quanto a ambiental e em relação aos sintomas o que deve ser 
feito, caso haja algum sintoma relacionado ou suspeita de COVID. Aqui é uma 
matéria que foi publicada no próprio site da Prefeitura falando do aplicativo. 
Então, basicamente é o que expliquei nos slides anteriores, mas aqui fizemos 
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questão de colocar algumas matérias oficiais, porque ajudam a instruir a 
população. Então, vocês também podem consultar no link que tem aqui no 
rodapé a matéria oficial. Outra matéria também publicada oficialmente sobre 
as equipes que estão trabalhando no serviço de Saúde de Guarulhos. Então, 
aqui, contextualizamos a parte de dispensação de medicamentos, o 
funcionamento das unidades, o consultório de rua. Enfim, várias que já 
explicamos anteriormente. Outra matéria específica dos cuidados à população 
de rua.  

Outras ações também em combate ao coronavírus podem 
ser consultadas oficialmente no site da Prefeitura: 
guarulhos.sp.gov.br\coronavirus, bem como o boletim epidemiológico. Outras 
informações periódicas, também estamos disponibilizando já através do site 
guarugeo, que tem o link aqui. Nós estamos aprimorando essa ferramenta. 
Então, ainda não temos todos os dados de mapeamentos prontos, mas 
estamos aprimorando o guarugeo, que é o uma ferramenta de 
geomapeamento que tem um potencial enorme para as ações do Município.  
Então, conseguimos já ter os primeiros dados de mapeamento por áreas, onde 
há o contágio do coronavírus, alguns mapas que, futuramente, vamos 
conseguir dividi-los por camadas e o próprio aplicativo da Saúde ajuda na 
captação dessas informações, porque a partir do momento em que a pessoa 
preenche o questionário e tem seus dados, a partir de um geomapemento  
conseguimos também a mapear essas áreas. Então, todo esse mapeamento 
está em construção e, na medida em que for ficando pronto vamos 
aprimorando a própria ferramenta. Ela tem um potencial muito importante 
nesse período.  

Terminada a apresentação sobre o combate ao COVID-19, 
ações específicas de COVID-19, é importante agora entrarmos nos dados de 
Produção Hospitalar e Ambulatorial e também a alguns contextos que estão 
relacionados à pandemia. 

No slide nº 51 apresentamos o número de internações 
hospitalares, clínicas e cirúrgicas que foram aprovadas por gestão, gestão 
municipal e estadual. Apenas uma ressalva aqui na parte inferior da tabela, 
que os dados sobre gestão estadual até a data de fechamento da prestação 
de contas não estavam disponíveis. Então, referente ao mês de abril. 
Contabilizamos até o mês de março porque os dados municipais, que são os 
que entram na prestação de contas, nós contabilizamos o quadrimestre 
fechado, mas especificamente os do Estado ainda não estavam disponíveis os 
dados de abril. Então, contabilizamos de janeiro a março. 

Em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, entre todos 
os nossos hospitais. Foram realizadas um total de 10 mil, 297 AIHs, que indica 
em relação às metas contratuais, que já nas prestações anteriores também 
colocamos esses indicadores como um item importante de transparência. Nós 
conseguimos comparar o que realizamos de internação versus aquilo que 
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havia sido contratualizado. Então, na média geral, o Município ficou 105 por 
cento acima do total contratualizado.  

O que isso significa? Que apesar de ter havido uma queda 
em relação ao quadrimestre anterior e ao mesmo período do ano passado, 
nós, na média geral de nossos serviços, estamos realizando acima do 
contratualizado. Nesse slide, algumas observações são importantes. O nosso 
Hospital de Urgências, o HMU atingiu 109 por cento da meta contratualizada. 
O HMCA chegou em 80 por cento, mas também houve o período de férias 
nesse período e de sazonalidade. Então, por ser um hospital infantil, o 
histórico, e no início do ano há uma redução no número de atendimentos. 
Sobre o Hospital Stella Maris, que ficou em 53 por cento do contratualizado. É 
importante colocar que nesse período de pandemia, inclusive com a lei federal 
nos respaldando em relação aos serviços contratualizados, todos os 
atendimentos eletivos foram suspensos, exceto aqueles que pactuamos 
diretamente com os hospitais, que eram essenciais e que não poderiam ser 
descontinuados. Então como o Hospital Stella Maris não é porta de urgência e 
os únicos atendimentos de urgência que realiza é a parte cardiológica, o 
restante é atendimento eletivo, houve uma queda expressiva, mas por conta 
dessa situação de pandemia que já está fartamente documentada. Em relação 
ao Hospital Pimentas/Bonsucesso, a meta de contratualização foi mudada. A 
partir do momento em que a nova OS DGT entrou, nesse período, apesar de 
recente, eles atingiram 91 por cento das metas. Em relação aos hospitais 
municipais, desculpem, em relação aos hospitais estaduais, já coloquei aqui 
que os dados são até março. Então, de janeiro a março, o Hospital Padre 
Bento e o Hospital Geral de Guarulhos realizaram cinco mil, 404 internações e, 
ao longo dos próximos meses, nas próximas prestações de contas já teremos 
todos esses dados completos em relação aos serviços estaduais. 

É importante frisar a vocês que o tempo de processamento 
dessas bases de produção nem sempre estão disponíveis quando temos o 
prazo legal da prestação de contas. Então, por isso que se já houvesse 
disponibilizado pelo Ministério a base do mês de abril estariam inclusos aqui 
na prestação. Como não estão, temos dados até março. Aqui são os mesmos 
dados, no slide numero 52, só que também nos foi demandado, e uma 
demanda muito justa, muito correta em prestações de contas anteriores, que 
subdividíssemos os números de AIH por tipo de internação e por tipo de 
gestão. Então, também fizemos a subdivisão a partir da mesma base de 
informações, na qual os tipos de internações são elencados aqui conforme 
preconizado pelo Ministério da Saúde no sistema de produções. Nós temos o 
Tipo 1, que são as Internações Cirúrgicas; o Tipo 2, as Internações 
Obstétricas;  Tipo 3, Internações Clínicas; 5, Psiquiatria e 7, Pediátrico. Esses 
itens aqui competem aos grupos e apresentação. Então, para essa finalidade 
aqui, no momento, essa questão dos grupos não fazem muita diferença, mas 
na parte de apontamento de produção, sim.  
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Uma coisa importante analisarem nesses dados de 
internação é que tivemos uma redução importante das AIHs cirúrgicas 
justamente porque um peso importante das internações são as cirurgias 
eletivas, que foram temporariamente suspensas por conta da pandemia. E 
considerando que a pandemia piorou a partir do mês de março, que foi quando 
foi decretada oficialmente a pandemia, tivemos praticamente metade do 
quadrimestre com uma situação de decréscimo e de suspensão temporária 
dos serviços. Isso também se reflete em outras áreas, mas é importante se 
observar no item 3 as internações clínicas, elas tiveram um aumento 
importante em relação ao mesmo período do ano passado e em relação ao 
quadrimestre anterior houve uma ligeira queda. Outra que também chama 
atenção no aumento, como falei anteriormente para vocês, a pandemia tem 
causado em muitas pessoas um aumento desse sofrimento emocional, 
infelizmente. Esperamos que as pessoas consigam superar essa fase da 
melhor forma possível, mas percebemos que na evolução, também neste 
último quadrimestre, tivemos um aumento de 31 por cento em relação ao 
quadrimestre de 2019 das internações psiquiátricas. Os leitos pediátricos 
tiveram uma ligeira queda também.  

Uma coisa também que é importante contextualizarmos 
aqui na prestação de contas é o porquê dessa queda. Olhamos os números 
inicialmente, mas para frente vocês vão ver os dados de urgência, parece uma 
coisa incoerente: como é que temos hospitais tão cheios, unidades de pronto 
atendimento tão cheias e os números oficiais estão em queda? É importante 
contextualizarmos a situação. Historicamente, temos um grande número de 
pacientes que, em classificação de risco, são qualificados com azuis e verdes. 
O que significa essa classificação de risco? São os casos de não urgência, 
pacientes que acabam comparecendo por algum motivo ao serviço de 
urgência, mas que não são qualificados, após avaliação, como casos de 
urgência. Com o isolamento social, esse volume de pessoas que em alguns 
casos chega a 80 por cento dos atendimentos, diminuiu. Agora, porque 
percebemos que as unidades estão sobrecarregadas nesse período? Embora 
o número absoluto de atendimento de pacientes tenha diminuído, que é a 
primeira impressão que dá, mas a gravidade dos que estão chegando e o 
tempo nos de permanência nos serviços de urgência aumentou. Então, 
mesmo que aparentemente o número de pessoas absoluto tenha diminuído, 
mas a permanência delas nos serviços de urgência, tanto unidades de 
pronto-atendimento quanto nas unidades hospitalares aumentou e esse é um 
dos motivos que gera a sobrecarga de leitos na rede pública.  

Vamos entrar agora na produção ambulatorial. Consultas 
médicas em Atenção Básica. Nós tivemos nesse primeiro quadrimestre, 197 
mil, 910 consultas médicas em atenção Básica. Em reação ao quadrimestre 
anterior de 2019 houve uma redução de 21,64 por cento, porém em relação ao 
quadrimestre anterior, que é o terceiro de 2019, um aumento de 1,23 por 
cento.  Nesse slide específico da Atenção Básica colocamos algumas 
observações, que foi uma das áreas onde foi necessário maior retrabalho 
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assistencial por conta da pandemia, além de alguns déficits que nós já 
tínhamos. Então, colocamos algumas observações importantes aqui no 
rodapé. Nós tínhamos no primeiro quadrimestre um total de 157 mil, 428 horas 
médicas contratadas, com um déficit de 25mil, 847. Ou seja, tivemos uma 
queda de 16,41 por cento na Atenção Básica. Essa queda foi decorrente de 
férias, licenças-prêmio, os abonos previstos pelo artigo 115 do Estatuto e os 
afastamentos em decorrência do COVID–19. Esses afastamentos em relação 
ao COVID–19 correspondem por cinco mil, 881 horas. Então, tivemos um 
volume muito expressivo de afastamentos médicos também por equipes que, 
infelizmente, se vitimaram pelo COVID–19.  

Outra questão também que é importante destacar foi o 
desligamento de 16 profissionais médicos lotados nas Unidades de Atenção 
Básica nesse período em análise. Conforme a Portaria 055 de 2020, que é 
uma portaria da Secretaria que normatizou o funcionamento das unidades e 
que foi atualizado pela Portaria nº 84, que citei anteriormente, a necessidade 
de reduzir a circulação das pessoas da Cidade e do serviço tem que ser 
observado, porque essas unidades de Saúde foram orientadas a suspender 
momentaneamente os atendimentos agendados, com critério, mas também 
podendo ser adotado o acompanhamento por telemonitoramento. Ou seja, em 
alguns casos, também, as equipes estão entrando em contato com os 
pacientes, via telefone ou por outros meios.  

Em relação à Atenção Especializada, slide nº 55. Tivemos 
no primeiro quadrimestre 31 mil, 866 atendimentos, uma redução de 45 por 
cento em relação ao primeiro quadrimestre no ano passado e em relação ao 
quadrimestre anterior uma redução de 34,93 por cento. Nesse quadrimestre, 
tivemos um total de 46 mil, 242 horas médicas contratadas, com um déficit de 
12 mil, 586 horas médicas, o que equivale a um déficit de 27,2 por cento dos 
nossos centros de especialidades. Esse déficit também foi em decorrência de 
férias, licença-prêmio e os abonos do artigo 115 e os afastamentos por 
COVID-19, que equivalem a um total de mil, 953 horas. Uma observação 
também que eu gostaria de fazer para vocês aqui em relação aos dados do 1º 
quadrimestre, considerando que os atendimentos começaram a ser suspensos 
durante o mês de março, ou seja, praticamente perdemos metade do 
quadrimestre em relação à suspensão dos atendimentos, se nós pegarmos 
esse volume de 31 mil atendimentos e dividirmos aí entre os meses de janeiro 
e fevereiro e começo de março, vai dar uma média de atendimento 
semelhante ao que terminamos o ano passado. Então, caso não tivéssemos 
toda essa situação de pandemia, muito provavelmente manteríamos a mesma 
média ou até mesmo superaríamos o dado em relação ao quadrimestre 
anterior.  

Nos nossos outros centros especializados, CAMPD, CER, 
SAE Carlos Cruz, CTA, Banco de Leite Humano e Ceresi. No primeiro 
quadrimestre foram realizados seis mil, 329 consultas, representam uma 
queda de 45,86 por cento no primeiro quadrimestre de 2019 e 35,75 por cento 
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em relação ao quadrimestre anterior. Nesse caso é importante frisar que no 
quadrimestre tivemos nove mil, 216 horas médicas contratadas e um déficit de 
duas mil, 841 horas, que representam 30 por cento, 30,82 por cento, também 
decorrente de férias, licenças, abonos e afastamentos em decorrência do 
COVID–19. Esse volume corresponde a 619 horas. 

Slide 57. Aqui nós também colocamos os atendimentos 
ambulatoriais dos nossos demais serviços. A grande maioria aqui são serviços 
hospitalares. Nós tivemos no quadrimestre, 23mil, 718 atendimentos, que 
representa uma queda de 34,59 por cento em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2019 e 38,64 por cento em relação ao quadrimestre anterior. 
As quedas aqui também, é importante relembrar, se deram por conta da 
suspensão temporária dos atendimentos eletivos e que se nós também 
pegarmos a média, principalmente considerando os meses de janeiro e 
fevereiro até o início de março, nos estaríamos em uma média igual ou 
superior ao mesmo período do ano passado.  

No slide 58, colocamos os números de consultas por 
especialidade nas nossas unidades sob a gestão municipal. Então, por cada 
especialidade médica, qual o volume de consultas no primeiro quadrimestre e 
a comparação em relação aos períodos anteriores. Como é uma tabela muito 
extensa não vou me ater a cada uma das especialidades, mas vocês já as têm 
em mãos. No total dos nossos serviços municipais aqui em relação às 
especialidades, tivemos 61 mil, 913 consultas realizadas. Em relação ao 
quadrimestre do ano passado, primeiro quadrimestre, 41,54 por cento de 
redução, e em relação ao quadrimestre anterior, ou seja, o terceiro 
quadrimestre de 2019, 36,48. Esses dados são também relacionados em 
relação à movimentação de RH nos ambulatórios e de especialidades. Nesses 
decréscimos... só um minuto. No final aqui é importante observarmos também 
algumas considerações, tivemos, como falei anteriormente, uma redução 
muito importante de carga horária, então alguns exemplos nos chamam a 
atenção. Médicos clínicos, tivemos um decréscimo importante do volume de 
atendimentos, mas de toda a redução de carga horária, tivemos um 
decréscimo de mil, 548 horas. Gastroenterologia, que é outra especialidade 
também importante no Município, tivemos um decréscimo de duas mil, 394 
horas. Tudo isso acaba impactando nesse contexto todo, na redução do 
volume.  

Sobre o nosso slide 60, refere-se ao CEMPICS, Centro 
Municipal de Práticas Integrativas e Complementares. Nós mudamos a forma 
de apresentação, porque a partir... Nesta prestação de contas, o CEMPICS 
passa a ser demonstrado de forma diferente daquelas anteriormente 
apresentadas. Por quê? Elas eram apresentadas anteriormente como 
consultas médicas em Atenção Especializada e, depois, os procedimentos 
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demonstrados. Aqui, nós colocamos que a partir de outubro de 2019 houve 
uma mudança de readequações da forma de apresentar as atividades do 
CEMPICS por conta da natureza do serviço, e de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde para uma unidade desse perfil. Então, dessa forma, o que 
antes era apontado como consulta médica em Atenção Especializada passa a 
ser apresentado a partir desse período como tratamento homeopático, por 
conta das características próprias da unidade. Todos os demais atendimentos 
são elencados aqui e também tem outra questão importante em relação à 
redução do CEMPICS. Ele se encontra dentro das dependências do Parque 
Fracalanza e, justamente, por conta das medidas de restrição social no 
período, o parque ficou fechado, então, isso também restringiu o número de 
atendimentos do CEMPICS.  

Slide nº 61. Consultas odontológicas na Atenção Básica. 
Tivemos, no início de 2020, 1º quadrimestre, 11 mil, 477 atendimentos, que 
houve uma redução em números quase que semelhantes, 80 por cento em 
relação aos períodos anteriores, mas algumas questões são importantes aqui. 
No primeiro quadrimestre de 2020, tínhamos o total de 69 mil, 714 horas de 
cirurgiões dentistas contratados e um déficit de 18 mil, 645 horas, o que 
equivale a 26,74 por cento na Atenção Básica, pelos mesmos motivos das 
outras especialidades médicas: férias, afastamentos, as licenças também em 
decorrência do COVID–19. Esse número específico do COVID corresponde a 
quatro mil e 10 horas. Outro fator também muito importante sobre o 
atendimento odontológico é que o atendimento dos dentistas é um dos mais 
expostos ao contágio por conta do coronavírus, tanto pela proximidade dos 
pacientes, pelos instrumentais, pela forma de tratamento que é realizada, a 
categoria sofre um risco maior de contágio. Então, também medidas especiais 
de atendimento odontológico foram tomadas nesse período para que eles 
fossem suspensos. Mas no slide 62, temos uma continuação que vou 
contextualizar as medidas que foram tomadas.  

Em relação às especialidades odontológicas, no slide 62, 
tivemos no primeiro quadrimestre de 2020, um total de 15 mil, 612 consultas 
realizadas, que representa uma queda de 11,74 ante 2019, o primeiro 
quadrimestre e 49 por cento em relação ao quadrimestre anterior do final do 
ano passado. Aqui constam os quatro CEUs que temos e na parte de baixo do 
slide os mesmo dados, só que subdivididos por grupos de tipos de 
atendimento, de procedimentos: as ações de promoção, os procedimentos 
diagnósticos, clínicos, cirúrgicos, de órtese, prótese e de materiais. No caso 
das unidades especializadas no 1º quadrimestre de 2020, nós tínhamos 18 
mil, 144 horas de cirurgiões dentistas contratados e um déficit de nove mil, 590 
horas, que corresponde a 52, 85 por cento, também em decorrência de férias, 
licenças prêmios, 115 e afastamentos por COVID–19. Esse outro teve um 
peso ainda maior na parte odontológica, que corresponde a quatro mil, 289 
horas. Uma das principais estratégias para garantia do atendimento foi manter 
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apenas o CEU Macedo aberto no período, foi uma unidade onde locamos 
provisoriamente profissionais de outros centros odontológicos para que 
pudéssemos manter a continuidade nesse CEU especializado e não 
interromper totalmente os atendimentos. Então, mesmo com equipe reduzida e 
com uma carga reduzida mantivemos pelo menos uma das unidades em 
atividade no período.  

No slide 63 são as observações que já coloquei para vocês.  
O slide 64, Tomografia. Tivemos no primeiro quadrimestre 

de 2020, três mil e 48 exames de tomografia realizados, que representa uma 
queda de 47, 49 por cento em relação ao primeiro quadrimestre de 2019 e 
44,27 em relação ao terceiro quadrimestre de 2019. Dos hospitais estaduais, 
também não tínhamos disponível ainda a base de dados referente ao mês de 
abril, então, contabilizamos até o mês de março, que totalizaram no período 
duas mil, 771 tomografias realizadas. Sobre a tomografia tivemos no Hospital 
Municipal Pimentas/Bonsucesso um período de manutenção, que durou de 
janeiro até 10 de março, quando o equipamento voltou a operar normalmente. 
Então, nisso também teve um impacto aqui na produção, mas podemos 
observar que em relação ao Hospital Pimentas houve, apesar de uma redução 
ao quadrimestre anterior, mas houve um aumento em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2019. E, também, no tomógrafo do HMU, que houve alguns 
períodos de manutenção entre os meses de janeiro, fevereiro e março. 

Slide 65. Ultrassonografia. No primeiro quadrimestre de 
2020, nós realizamos nas nossas unidades municipais, 17 mil, 367 exames de 
tomografia, o que representa uma queda de 19,33 por cento em relação ao 
quadrimestre anterior, o primeiro quadrimestre de 2019, e em relação ao 
quadrimestre anterior, que é o terceiro de 2019, uma queda de 30,68 por 
cento. As unidades também sob a gestão municipal sofreram esse impacto da 
pandemia, então como os atendimentos ambulatoriais e eletivos, a maior parte 
foi suspenso e isso teve um reflexo na produção, mas também é importante 
lembrar que alguns atendimentos foram mantidos. Como eu disse 
anteriormente, o acompanhamento de gestantes pressupõe que entre os 
exames mantivéssemos os exames de ultrassonografia obstétrica. Então, 
conseguimos organizar boa parte dos nossos serviços para manter esse tipo 
de exames para garantir o acompanhamento das gestantes, então, por isso a 
produção não foi totalmente zerada. Em relação aos serviços estaduais, 
tivemos de janeiro a março, dois mil, 542 exames realizados. 

Sobre o Cemeg São João e Cemeg Centro tivemos nesse 
período alguns problemas com alguns equipamentos que ficaram inoperantes 
e tiveram que passar por manutenção nesse período. Então, também houve 
um impacto na produção sobre o Hospital Municipal Pimentas/Bonsucesso em 
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virtude da mudança de gestão no hospital, também foi contratada nova equipe 
de imagem, que começou suas atividades entre final de fevereiro e início de 
março. Em relação ao HMU, também tivemos um período de manutenção ali 
no finalzinho de abril. 

Slide 66. Mamografia. Tivemos no período do primeiro 
quadrimestre, três mil, 204 mamografias realizadas, o que representa um 
decréscimo de 56,63 por cento em relação ao primeiro quadrimestre de 2019, 
e 49,47 por cento em relação ao quadrimestre anterior. Mamografia também, 
apesar de ser um exame de rastreamento, por não ser uma situação de 
urgência, houve uma redução do número de atendimentos. Mas também é 
outro caso que, se vocês observarem a média entre janeiro e fevereiro, esse 
total, se nós dividirmos entre janeiro, fevereiro e começo de março teríamos 
um total igual ou superior ao final do ano passado não fosse a interrupção por 
conta da pandemia.  

Dos nossos serviços hospitalares, que têm mamógrafos e 
que realizam a faixa etária de rastreamento. Então, na tabela superior, temos 
o total realizado em todas as faixas etárias e na tabela inferior separamos a 
faixa etária de rastreamento preconizada pelo Ministério da Saúde, que são 
mulheres de 50 a 69 anos. Nós realizamos no período, mil, 912 mamografias, 
o que representa uma queda e 50 por cento em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2019 e 48,35 em relação ao terceiro quadrimestre. Também, 
nós trazemos aqui os serviços sob a gestão estadual, onde temos 
mamografia, que é o Hospital Geral de Guarulhos e o Hospital Padre Bento 
com dados até março, no qual foram realizadas duas mil, 150 mamografias 
para todas as faixas etárias e das mulheres residentes em Guarulhos na faixa 
etária de rastreamento foram realizados mil, 562 exames. Podemos observar 
também que mesmo o serviço sob a gestão estadual, por mais que se 
guardem as proporções, também foram afetados pela pandemia em relação à 
suspensão dos atendimentos ambulatoriais.  

Slide 68, Exames citopatológicos de colo uterino. Aqui os 
colocamos na parte superior o total de exames realizados e na parte inferior, a 
faixa etária de 25 a 64 anos, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde 
para fins de rastreamento. Nós realizamos um total de 14 mil e 49 exames 
nesse quadrimestre, o que representa uma queda de 37,08 por cento em 
relação ao primeiro quadrimestre de 2019 e 32,39 por cento em relação ao 
quadrimestre anterior. Já da faixa etária preconizada para rastreamento 
realizamos 11 mil, 288 exames, o que representa uma queda de 35 por cento, 
35,75 por cento em relação ao primeiro quadrimestre de 2019 e 33 por cento 
em relação ao quadrimestre anterior. Algumas observações aqui também são 
importantes.  No primeiro quadrimestre de 2020, temos um total de 163 mil, 
620 horas de enfermeiros contratados e tivemos um déficit desse de 32 mil e 
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92 horas, que corresponde a 19,61 por cento na Atenção Básica em 
decorrência de férias, licenças premio, o artigo 115 e também os afastamentos 
em decorrência da COVID–19. Os afastamentos da COVID–19 das equipes de 
enfermagem correspondem a quatro mil, 114 horas. 

Essas atividades também dos enfermeiros foram 
remanejadas no período em que os atendimentos ambulatoriais foram 
suspensos e foram reorganizados para apoiar várias ações educacionais, 
apoio de fluxos organizacionais da unidade com vistas à diminuição do fluxo 
de pessoas e, também, é importante citar aqui para vocês, está na notinha do 
rodapé aqui que, tanto o Instituto Nacional do Câncer, INCA, quanto a 
Fundação Oncocentro de São Paulo divulgaram notas que recomendam que 
as pessoas não procurem os serviços de saúde para o rastreamento neste 
momento, justamente por conta do risco de contágio. Então, nós também 
seguimos recomendações dessas entidades especializadas em tratamento de 
câncer, nos quais fomos recomendados a suspender temporariamente esses 
procedimentos. 

No slide 69, temos as consultas e procedimentos dos 
nossos CAPS. Então, temos aqui todos os procedimentos realizados nos 
CAPS, que totalizaram no primeiro quadrimestre de 2020, 70 mil, 981 
atendimentos, representando um decréscimo de 29,41 em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2019 e 32,82 em relação ao terceiro quadrimestre de 2019. 
Sobre os CAPS, embora coloquemos a produtividade na totalidade, ou seja, 
ele contempla todas as categorias profissionais, temos que fazer uma 
consideração importante aqui. Nós tivemos em relação às horas médicas 
desse serviço da administração direta, que é o CAPS AD, o CAPS Osório e o 
Bom Clima, no primeiro quadrimestre, um total de duas mil, 628 horas médicas 
contratadas. Tivemos um déficit de 931 horas, que corresponde a 35,4 por 
cento, também em decorrência de férias, licenças, afastamentos e abonos.  

Consultas médicas de urgências nos hospitais, slide nº 70. 
Nós tivemos nos nossos serviços hospitalares no período, 80 mil, 173 
atendimentos, uma redução de 16,13 por cento em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2019 e 17,67 por cento em relação ao quadrimestre anterior. 
Aqui também cabe aquela ressalva que fiz no início da apresentação em 
relação aos atendimentos, de modo geral, na parte das internações. 
Desculpem. Vocês podem observar que enquanto a rede ambulatorial teve 
uma redução que variou de 30 até praticamente 50 por cento em relação aos 
períodos anteriores, a urgência apresentou um déficit um pouco menor, o que 
em um primeiro momento aparenta uma desassistência, mas também houve 
uma redução do volume absoluto por conta do isolamento social, em que pese 
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que os casos que estão chegando para nós nos nossos hospitais são, 
atualmente, casos de muito maior gravidade por conta das síndromes 
respiratórias. E o tempo de permanência desses pacientes nas unidades 
hospitalares também tem aumentado. Então, justamente por isso há essa 
sobrecarga dos leitos, que temos divulgado diariamente as taxas de ocupação.  

Em relação aos serviços sob a gestão estadual, o Hospital 
Padre Bento e o Hospital Geral de Guarulhos, de janeiro a março, a mesma 
situação, não tínhamos ainda os dados de abril disponíveis, realizaram um 
total de 29 mil, 116 atendimentos. 

Consultas médicas de pronto atendimento, slide nº 71. 
Realizamos no primeiro quadrimestre 263.245 consultas, que representam um 
déficit de 17,22 por cento em relação ao primeiro quadrimestre de 2019 e 25,3 
por cento em relação ao quadrimestre anterior, ao terceiro de 2019. Nesse 
caso é a mesma situação dos hospitais em relação aos atendimentos de 
urgência, muito semelhante os motivos de redução. 

Vale também a gente citar aqui que tivemos um volume 
importante de profissionais médicos afastados nas unidades de urgência 
nesse período. No PA Alvorada tivemos seis médicos afastados, no PA 
Bonsucesso quatro profissionais médicos, no PA Dona Luiza quatro médicos, 
no PA Paraventi dois médicos. Na UPA Paulista, que foi o maior impacto, 
tivemos 15 médicos afastados nesse período.  

Slide nº 72. Esse slide contempla a produção que foi 
realizada pela equipe do SAMU. É importante colocarmos aqui que no total do 
período tivemos 51.274 atendimentos. Desses, a maior parte foi dos 
atendimentos telefônicos, que totalizaram 42.834 (ininteligível)...31 por cento 
no total em relação ao primeiro quadrimestre de 2019 e em relação ao 
quadrimestre anterior de 4,76 por cento. Em relação ao SAMU também é 
importante a gente fazer algumas considerações, porque o atendimento 
telefônico, que é o que ocupa a maior parte do volume de produção, ele se dá 
por demanda espontânea; então, não é algo que possamos prever ou quotizar 
quanto vamos ter nesse período. Depende, claro, o quanto a população 
precisa ou não acionar o serviço de urgência. 

Em relação aos transportes inter-hospitalares, básico e 
avançado, a redução que no primeiro momento pode parecer um dado 
negativo, não é essencialmente um dado negativo. Por quê? Quando o SAMU 
deixa de fazer uma remoção inter-hospitalar, significa que nesse período 
conseguimos readequar as nossas ambulâncias e aí dependemos menos da 
equipe do SAMU para fazer o transporte de pacientes inter- hospitalares. 
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Então, na medida em que fomos reestruturando as nossas ambulâncias, tanto 
a de suporte básico quanto a de suporte avançado, demandamos menos isso 
para o SAMU. Então, também é um dado que se a gente olhar o número 
friamente, ele parece negativo, mas não é, porque significa que do outro lado 
as nossas ambulâncias estão conseguindo dar o suporte hospitalar 
necessário. (Ininteligível) assistencial.  

Agora vou dar início à apresentação sobre os dados de 
auditoria realizados no período e, na sequência, os dados e as ações de 
Vigilância e de obras. 

Em relação às auditorias, a nossa equipe de auditoria tem 
as seguintes atividades: ela realiza auditorias internas e externas. Em relação 
às auditorias internas, auditoria de homônimos, isso é referente a internações 
hospitalares, as AIHs; auditoria de apontamento de crítica nessas AIHs que 
contempla idade não compatível procedimento, tempo de permanência não 
compatível etc, algumas queixas e solicitações que são direcionadas à 
Ouvidoria, à nossa Divisão de Regulação e à Divisão de Avaliação e Controle 
do Departamento de Planejamento e Regulação e Saúde. Então, sempre que 
há alguma necessidade de se fazer alguma auditoria específica, as próprias 
equipes requerem isso, formalmente, à Auditoria. 

Em relação às auditorias externas também recebemos 
demandas do Departamento Regional de Saúde 1 de toda a Grande São 
Paulo, que é o DRS1 e do Grupo Normativo de Auditoria e Controle da Saúde 
da Secretaria de Estado da Saúde. 

Em relação aos números de auditoria, tivemos no primeiro 
quadrimestre em relação às AIHs um total de 10.584 AIHs apresentadas, que 
equivalem a 12 milhões, 100 mil, 450 reais e 46 centavos. Dessas, auditamos 
mil 542 AIHs que correspondem a 14,6 por cento. Para vocês terem ideia, 
sempre que as auditorias precisam fazer uma coleta por amostragem, 
costuma-se pegar em torno de 10 por cento. Fazemos até acima disso. 
Estamos com 14, quase 15 por cento. Desse volume que foi auditado... ele 
corresponde a três milhões, 823 mil, 603 reais e três centavos, que em 
percentual significa 31,6 por cento do valor total. Ou seja, o que significa isso? 
Embora o percentual pareça pequeno, a gente tem dado um enfoque muito 
grande de fiscalização justamente nas AIHs, nas internações, que geram um 
custo maior para o município. Embora auditemos 14 por cento das 
internações, elas equivalem a quase 32 por cento de todo o valor apresentado. 
Desse valor apresentado, tivemos no período 78 AIHs rejeitadas, o que 
equivale a 0,7 por cento de todo o valor. Esse valor totaliza 141 mil, 398. 
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Uma observação importante, principalmente em relação aos 
meses de março e abril, é que nesses meses todas as vezes em que o auditor 
encontra alguma inconsistência na AIH ele a bloqueia temporariamente; o 
hospital recebe essa AIH de volta e tem uma janela para reapresentação, ou 
seja, ele pode apresentar no período seguinte uma AIH desde que feita a 
correção e ela ser ainda validada. 

Então, esses dados aqui de abril, de 32 rejeições; 1,4 por 
cento, tendem a diminuir um pouco agora em maio justamente porque 
algumas AIHs foram corrigidas e reapresentadas. 

Basicamente no slide nº 76 e nos seguintes são os mesmos 
números de auditoria, mas aí subdivididos por hospitais. Então, vocês podem 
observar o detalhamento. Não vou me ater individualmente aos nomes, porque 
são muitos. Mas todos os dados consolidados nos slides nºs 75, 76 e 77 
temos isso individualizado para o hospital, e por mês. 

Em relação às auditorias também, estabelecimentos. Aqui é 
basicamente a mesma apresentação, consolidada. É um resumo de 2020. 
Então, são os dados que a gente já apresentou. 

Outro item importante das auditorias. Temos por lei que 
descrever nominalmente todas as auditorias realizadas, o andamento de todas 
elas. São vários slides seguintes que explicam cada uma das auditorias que 
foram realizadas e qual foi o resultado delas. Vou dar seguimento aqui, são 
basicamente textos com os detalhamentos de AIHs, mas que fazem parte da 
nossa prestação de contas. Vejam que são muitos slides para a gente detalhar 
aqui, um a um. 

Finalizando agora a parte da auditoria, vamos dar 
continuidade à apresentação, falando dos dados de Vigilância e Saúde. 

No slide nº 95, temos dados da parte assistencial que 
compete à Divisão Técnica de Epidemiologia e Controle de Doenças e Divisão 
Técnica do Controle de Zoonoses. Essa tabela indica sobre animais 
peçonhentos. Vocês vão observar que alguns indicadores da Vigilância não 
têm um correspondente em 2019, por quê? Porque até o ano passado esses 
indicadores não eram incluídos aqui na prestação de contas. Então, 
começamos a partir deste ano, justamente para aprimorar os dados que são 
trazidos para vocês, a apresentar alguns desses dados. Então, como eles não 
eram apontados anteriormente, não temos no momento a série histórica para 
comparar. Mas a partir deste ano criamos uma rotina de apresentação e nos 
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próximos quadrimestres vocês vão ter com maior clareza como acompanhar 
essa série histórica que vai ser construída ao longo de 2020. 

Então, o primeiro indicador: acidentes com animais 
peçonhentos. Foram realizadas no primeiro quadrimestre 37 ocorrências. 
Registro de acidentes com abelhas e marimbondos não tivemos nesse 
quadrimestre. Solicitações atendidas são atendidas pelo CCZ, em relação a 
aranhas, cobras, escorpiões, abelhas e marimbondos. Como eles já eram 
indicadores no passado, a gente consegue comparar. Então, tivemos 628, em 
2019, no primeiro quadrimestre e no primeiro quadrimestre deste ano 603, 
lembrando que esses dados de solicitações significam que são dados de 
demanda espontânea, ou seja, o munícipe aciona espontaneamente o CCZ. E, 
considerando que o cenário da pandemia, nesse caso, não teve um impacto 
direto, porque foram dadas orientações por telefone e mantidas as inspeções 
em locais abertos. Então, essas atividades aqui ficaram praticamente na sua 
normalidade. A pandemia não chegou a afetar diretamente essa ação do CCZ.  

Dessas solicitações, quantas eram procedentes? Tivemos 
566 no primeiro quadrimestre de 2019 e 529 no primeiro quadrimestre de 
2020. Animais capturados são aranhas, cobras, escorpiões que foram 
entregues pelos munícipes ou capturados pela equipe: 134 em 2019 e agora 
221 em 2020. Remoção de abelhas e marimbondos, também é um indicador 
novo que começamos a apresentar a partir desse quadrimestre. No período 
foram realizadas 363 remoções. Aqui também é importante ressaltar que se 
trata de demanda espontânea e que também não sofreu impacto por conta da 
pandemia, porque essa atividade continua sendo executada, tendo em vista 
que se trata de uma situação de urgência. Então, assim que há uma demanda 
dessas, as equipes são acionadas e têm de ir de imediato. Então, não 
podemos suspender esse tipo de atividade. 

Continuando, no slide nº 96, agora é da Divisão Técnica de 
Epidemiologia e Controle de Doenças. Ocorrências de utilização de soro. 
Então, temos utilização de soro antiofídico, escorpiônico, antiaracnídio e 
lomônico. Tivemos duas ocorrências no primeiro quadrimestre de 2020. Esse 
também é um indicador novo. É um indicador importante no município, porque 
esse soro é de alto custo e aqui nesta apresentação eles estão elencados por 
caso e não por ampolas. Por que eles são elencados desse jeito? Porque 
contabilizamos a ocorrência. Dependendo da ocorrência, pode ou não ser 
utilizado um número maior ou menor de ampolas. Tudo isso vai variar no caso. 
Então, tivemos duas ocorrências nesse período que foram contabilizadas aqui. 
E a partir dos próximos quadrimestres a gente começa o início de construção 
de uma série histórica. 
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Slide nº 97. Também da Divisão Técnica de Epidemiologia 
e Controle de Doenças. Acidentes com animais domésticos, aqui também são 
indicadores novos, também vamos começar uma construção nova de série 
histórica. No primeiro quadrimestre de 2020 tivemos 608 ocorrências de 
acidentes com animais domésticos. Utilização de soro antirrábico em quatro 
casos, e antitetânico felizmente não tivemos nenhuma no período. 

Slide 98. Esporotricose Humana. Era um indicador que 
também não estava incluído, mas começamos a incluí-lo a partir deste ano. 
Tivemos nove ocorrências no período. Solicitações atendidas pelo CCZ, 136 
no primeiro quadrimestre de 2019 e 148 no primeiro quadrimestre de 2020. 
Solicitações procedentes: 58 em 2019 e 71 em 2020. 

Aqui também é importante, na parte de solicitações, 
lembrar, assim como nas anteriores, que se trata de demanda espontânea. E 
por se tratar de demanda espontânea, e essa atividade foi executada 
normalmente pela equipe do CCZ, não tivemos impacto direto por conta da 
pandemia. 

Inquéritos realizados, busca ativa da equipe técnica do 
CCZ. Em 2019 foram feitas 835 inquéritos e agora, em 2020, 648. Sobre 
esses inquéritos, seria importante colocar que são realizadas visitas 
domiciliares para acompanhamento de caso ou de busca ativa dos novos 
casos de esporotricose, considerando que esse cenário de pandemia, para 
essa atividade específica foi suspensa a partir do dia 20 de março, tendo sido 
feitas aquelas atividades apenas em locais abertos, sem adentrar nas 
residências. Então, essa aqui teve parcialmente um impacto, por conta da 
pandemia, mas a equipe continuou atuando em áreas de locais abertos. 

Sobre eutanásia e óbitos, que é a contabilização das 
solicitações procedentes e demandas espontâneas do CCZ. Realizadas 125 
em 2019 e 137 em 2020. Aqui também se trata de demanda espontânea, que 
não houve impacto por conta da pandemia porque essa atividade continuou 
sendo executada normalmente, e levando em consideração que essas 
avaliações clínicas para animais suspeitos e esporotricose foram mantidas. 
Então, são ações diretamente ligadas uma a outra que não sofreram 
descontinuidade. 

Slide nº 99. Aedes aegypti. Esses dados são produzidos 
pelas: Divisão Técnica de Epidemiologia e Controle de Doenças, Divisão 
Técnica de Centro de Controle de Zoonoses e a Divisão Técnica do 
Laboratório de Saúde Pública. Muito tem se falado da pandemia do 
coronavírus e a gente às vezes acaba se esquecendo das ocorrências de 
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dengue. Da dengue muito pouco se falou este ano, mas não quer dizer que 
não aconteceu. Então, tivemos casos positivos de dengue, dois mil, 242 em 
2019 e no primeiro quadrimestre de 2020, 232 casos. Casos positivos de zika, 
chikungunya e febre amarela, felizmente, nós não tivemos nenhum ano 
passado e nenhum este ano. 

Ações de combate ao Aedes aegypti, tivemos 147 mil 319 
em 2019 e 55 mil, 755 agora em 2020. Essas ações constituem visitas casa a 
casa, em pontos estratégicos e imóveis especiais e outras denúncias. 

Atividades de bloqueio e nebulização. Tivemos 33 mil, 324 
em 2019 e 25 mil, 112 em 2020. Exames de dengue realizados no município: 
dois mil 239 em 2019 e 751 em 2020. 

Algumas considerações são importantes também nesse 
slide. Tivemos uma queda significativa das notificações de caso de dengue 
comparadas a 2019. Então, no fechamento da última semana epidemiológica 
de abril, que foi a Semana 18 – 72 por cento a menos dos casos notificados e 
89,7 por cento desses casos confirmados. 

Também em relação às ações de combate, que são as 
visitas, os pontos estratégicos e imóveis especiais, o Ministério da Saúde 
divulgou uma nota informativa que foi encaminhada, via ofício, também pela 
Sucen e respalda todas essas ações de controle de zoonoses frente à 
situação epidemiológica em decorrência da pandemia. 

Esse cenário também de pandemia... Algumas atividades, 
como eu expliquei, foram suspensas no dia 20 de março. Então, tendo sido 
feita apenas a nebulização acoplada ao veículo e o carro de som nos casos 
positivos. Por isso também houve impacto aqui da redução. 

Em relação aos exames de dengue realizados no município, 
a gente teve uma queda significativa de notificações comparada a 2019. 
Então, na última semana epidemiológica fechada, que é a Semana 18, de abril 
são os dados: 72 por cento a menos de casos notificados e 89,7 de 
confirmados. Então as notificações estão diretamente ligadas aos exames e à 
proporcionalidade de confirmação 

Slide nº 100 Ações em Vigilância. Dados produzidos pela 
Vigilância Sanitária, pelo Laboratório de Saúde Pública e pelo Centro de 
Referência Saúde do Trabalhador. Então avaliação de LTA – Laudo Técnico 
de Avaliação. Tivemos 120 em 2019 no primeiro quadrimestre e 138 em 2020. 
Em relação ao Laudo Técnico de Avaliação, tivemos alguns afastamentos de 
profissionais, que são as autoridades sanitárias, que representaram 22,86 por 
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cento. E também impacta em alguma diminuição de atividades. Apesar da 
diminuição do número de inspeções no período, a gente esperava que fosse 
um pouco maior, mas apesar da redução, essas autoridades sanitárias 
continuaram exercendo suas funções administrativas ao longo desse período 
– informativos técnicos, enfrentamento, ligações telefônicas, enfim... Então, as 
equipes da Vigilância, mesmo que não estivessem em campo, literalmente em 
campo, estavam exercendo outras atividades.  

No número de inspeções sanitárias e fiscalizações, tivemos 
uma redução também por esses fatores. Então, dois mil, 742 ano passado e 
neste quadrimestre mil, 871. Programa de Análise de Resíduo em Alimentos 
não tivemos nenhum. Mas neste ano, sempre é importante frisar que não teve 
nenhuma em 2019 e nenhuma em 2020, só que o município age conforme 
demanda do Ministério. Então, a gente faz esse tipo de análise desde que o 
Ministério nos demande. Como o Ministério da Saúde não nos demandou 
nada, então esse indicador ficou zerado no período. 

Análise de Alimentos Microbiológica. Aquela consiste em 
coliformes totais, coliformes fecais, salmonelas etc. Também é a primeira 
apresentação desse indicador. Não tivemos ainda a série histórica de relação 
ao ano passado, mas é um indicador que está em construção muito embora 
no início deste ano não tivemos nenhuma ocorrência.  

Esse dado, eu já estava me esquecendo, da análise de 
alimentos é uma demanda da Vigilância Sanitária também. 

Sobre o Sisagua, O Sisagua consiste na coleta de água no 
cavalete para medição da qualidade de abastecimento de água no município. 
Então, em 2019, tivemos 340 ocorrências, análises. Em 2020, 394. Tivemos 
um aumento importante aí também. 

Em relação à análise de água físico-química, que é incluir 
os componentes. Também é um indicador que está sendo apresentado pela 
primeira vez e que tivemos dois mil, 361 em 2020. Análise de água 
microbiológica é também a primeira vez que está sendo apresentada. Tivemos 
mil e 55 no período. 

Slide nº 101, produzido pelo Laboratório de Saúde Pública. 
É a primeira vez que a gente apresenta esses dados também, então não 
tivemos esse indicador em 2019, mas em 2020: exames complementares para 
leptospirose foram realizados 52. De rubéola no momento não foi realizado 
nenhum. Tuberculose, quatro mil, 876 exames. Recebimento e preparo das 
amostras foram enviadas ao Instituto Adolfo Lutz. Essa amostras incluem 



 

Rua João Gonçalves, 604, Centro, Guarulhos (SP), CEP 07010-010 
PABX (11) 2475-0200 — http://www.camaraguarulhos.sp.gov.br 

34/55
PODER LEGISLATIVO 

CIDADE DE GUARULHOS 

exames de febre amarela, TB de sensibilidade, leptospirose, chikungunya, 
zika, dengue, vários outros, incluindo a COVID-19, que totalizaram dois mil, 
336 envios. Sobre esse slide é importante a gente colocar que – desses dois 
mil, 336 – 901 exames foram específicos de COVID para o IAL. Então, vejam 
que no primeiro quadrimestre a gente já teve uma quantidade bem importante 
de encaminhamentos ao IAL. 

Dados sobre a Divisão Técnica de Verificação de Óbitos e 
Nascidos Vivos. Foram exercidas as atividades de rotina, de recolhimento. O 
que significa esse recolhimento? É o recolhimento independente da natureza 
do óbito. Estamos falando aqui de óbitos, então, é um indicador novo também. 
Nesse primeiro quadrimestre foram realizados 915. Número de necropsias que 
são feitas pela SVO para esclarecimento de óbitos e de causa natural ou não, 
foram realizadas mil e sete no primeiro quadrimestre. 

Ações Educativas de Vigilância. Esse indicador é simples, 
mas contempla todas as ações educativas que a Vigilância realizou no 
período. Então, contempla tanto a Vigilância Sanitária, Epidemiológica, 
Zoonose, Cerest, Seção de Planejamento, via Educação e Vigilância e as 
ações da Divisão Técnica de Verificação de Óbitos e Nascidos Vivos e o 
Laboratório de Saúde Pública. Então, em 2019 foram realizadas 99 ações 
educativas e agora, em 2020, 59. Essas ações educativas também tiveram 
algum impacto por conta da pandemia justamente pela própria natureza da 
atividade. Com todo o nosso trabalho para evitar aglomeração de pessoas, 
elas foram reduzidas ao longo do período, mas na medida em que a 
pandemia, se Deus quiser acabar logo, elas serão retomadas na integralidade. 

Por fim, a última parte da nossa apresentação, que é a 
parte de obras e infraestrutura. Tivemos os seguintes atendimentos da equipe 
de manutenção da Secretaria nesse período: 15 atendimentos de serviço de 
carpintaria. Cinco civis. De cobertura, 36. Elétrica, 396. Hidráulica, 357. Vocês 
observem que a grande maioria da demanda é das equipes de infraestrutura, 
manutenções elétricas e hidráulicas, uma de pintura, 14 de serralheria e 129 
de serviços gerais, o que totalizam 984 atendimentos. 

Aqui colocamos também um indicador que não estava nas 
anteriores e que a gente acha importante mensurar e quantificar para vocês. 
Temos uma equipe de informática que cuida de vários chamados no 
município. Então, muitas ações relacionadas a equipamentos de informática e 
de estrutura lógica; atendimentos, via helpdesk, essa equipe faz e é um 
volume bem grande de atendimentos. Tivemos de atendimentos, via helpdesk, 
dois mil, 180 no quadrimestre. Telecomunicações, 226. Laboratório, leia-se, 
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laboratório de informática, 208 atendimentos e suporte para o sistema, 351, o 
que totalizam no quadrimestre dois, 965 atendimentos. 

Obras no Hospital Municipal Pimentas Bonsucesso. A 
segunda fase do Hospital Pimentas Bonsucesso são obras complementares 
do primeiro andar, com cinco salas cirúrgicas, instalação de ar condicionado, 
suporte de foco cirúrgico, pavimentação do estacionamento, chiller, nobreak e 
transformador e sistema de combate a incêndio. Aqui também temos um 
cronograma e uma ressalva importante no final. Então, o cronograma previsto 
inicialmente era de 10 meses a um custo estimado de cinco milhões, 621 mil, 
820 reais e 95 centavos. A ordem de início da segunda fase foi dada no dia 1º 
de julho de 2019. O status atual dela é: em execução. A previsão de conclusão 
inicial seria em maio de 2020. A previsão de conclusão atual se estendeu até 
dezembro. Mas, por que esse adiamento? Justamente porque, em virtude da 
pandemia, o nosso ritmo de obras também diminuiu. Assim como várias 
unidades tiveram diminuição, afastamento de profissionais, vários 
impedimentos assistenciais, as equipes de obras também sofreram dos 
mesmos problemas; por isso, esse período acabou sendo prorrogado até o 
final do ano. 

Aqui são algumas fotos da obra do Hospital Pimentas, 
algumas fotos da área externa do Hospital, estacionamento..... 

Em relação à terceira fase, está aguardando aprovação 
junto à Caixa Econômica Federal. Em que consiste a terceira fase? São obras 
no segundo e terceiro e quinto pavimentos – no quinto é parcial – destinados a 
atendimentos obstétricos, UTI pediátrica e psiquiatria, além de internação. O 
status atual é que ainda está em fase de atendimento de comunique-se junto à 
Caixa Econômica Federal, para que a gente possa promover a liberação da 
licitação. 

UBS São Rafael. Tivemos também algumas reformas da 
UBS São Rafael. Os serviços foram realizados no prédio 2 e 3, e consiste de 
reforma de implantação de dois consultórios ginecológicos, um sanitário, 
consultório odontológico com duas cadeiras, algumas adequações para 
melhoria da estrutura física da farmácia, sala específica de esterilização 
química e melhoria de acomodação das equipes de agentes comunitários de 
saúde e profissionais em geral. Essa obra da UBS São Rafael tem um 
cronograma de oito meses. Custo estimado de 278 mil, 942 reais e 23 
centavos. A ordem de início foi dada no dia 23 de dezembro de 2019. Houve 
uma ordem de paralisação no dia 02 de janeiro, com reinício no dia 10 de 
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março de 2020. O status atual dela é: em execução. Algumas fotos aqui do 
andamento das obras da UBS São Rafael. 

Unidade de Pronto Atendimento Taboão, também 
conhecida como antigo PA Paraíso. Projeto de reforma e ampliação para 
transformá-lo numa UPA porte III. A equipe técnica da infraestrutura fez, ao 
longo do período, várias reuniões com os técnicos da Caixa Econômica, fez 
novos documentos em conformidade com as normas técnicas que nos foram 
demandadas, atendeu diversas comunicações e complementou projetos e 
planilhas de custo e orçamentárias. O cronograma previsto é de 12 meses. 
Custo estimado, dois milhões, 152 mil, 750 reais e 92 centavos. O início foi em 
22 de março de 2019. O termo de aditamento é 01002301/2019 DLC. Status: 
concluída. A obra já está concluída e pretendemos entregá-la até o final do 
mês de junho, dia 30, se Deus quiser. Finalmente a nossa querida UPA 
Taboão está praticamente em vias de ser entregue.  

Algumas fotos aqui do andamento da obra na época e 
agora já com a finalização. Área interna da unidade. Nesse slide uma foto 
ainda da construção e agora após o término da obra. Área interna de novo, 
área externa da unidade, a entrada. 

Próxima obra: UBS Piratininga, também conhecida como 
Água Chata. É um projeto de construção de porte II. Consiste na construção 
da UBS, em fase de finalização da instalação da estação elevatória de esgoto, 
que é para o bombeamento do esgoto para a rede pública e acabamentos. 
Então, essa parte da estação elevatória demandou bastante tempo da equipe, 
foi uma obra trabalhosa, mas está em finalização. O status: está em fase de 
execução da colocação do piso intertravado, de passeio e gradil. Previsão de 
entrega também em agora, em junho de 2020. Aqui também a gente teve uma 
redução no ritmo da obra pela mesma situação, de afastamento de 
profissionais e por conta da pandemia. E outra questão também que foi muita 
crítica nessa unidade foram as várias ocorrências de furto de equipamentos 
elétricos e depredação da unidade. Então, infelizmente a gente ainda sofre 
com ações de furtos e vandalismos que acabam prejudicando a entrega de 
uma obra tão importante para a população daquela região. Aqui estão 
algumas fotos da unidade, do andamento. 

Reformas em algumas outras unidades. Então, aqui é uma 
pintura interna e externa do Ambulatório da Criança, que foi realizada nesse 
quadrimestre. Por fim, terminamos a apresentação da prestação de contas. 
Agradecemos a todos pela paciência até aqui. Duas horas e meia de 
apresentação. Obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Encerrada a 
apresentação, dou por encerrada também as perguntas que foram enviadas 
através de e-mail pelos munícipes. Vou iniciar agora as perguntas dos 
senhores Vereadores. 

Inicialmente, eu gostaria de conceder a palavra para o 
Vereador, Secretário da Comissão de Higiene e Saúde Pública desta Casa, 
Toninho da Farmácia. O senhor tem cinco minutos para as suas perguntas. 

O SR. TONINHO DA FARMÁCIA – Boa tarde, Secretário; 
boa tarde, Presidente; boa tarde a todos os que compõem a Mesa, a todos os 
presentes e a todos aqueles que nos acompanham e nos assistem pela TV. 

O questionamento é o seguinte, Secretário: tendo em vista 
os gastos com a COVID-19, vejo aqui os números de 38 milhões, 739 mil, 806 
reais. Quase 39 milhões. Considerando que os atendimentos foram: 
internados, 251 pacientes, 152 altas, 34 óbitos, 16 transferidos, consultas: 11 
mil, 166. Atendimentos no drive-thru: 10 mil e 16. Isso até o dia 24/5. 
Totalizando 21 mil, 182 atendimentos. Este Vereador fez umas contas aqui e 
fez uma divisão. Dividindo esses 38 milhões, 739 mil e 806 reais dá, em 
média, por consulta, mil, 828 reais e 90 centavos. O meu questionamento é: 
esse valor não é muito alto por atendimento, Secretário? Não tem como 
reduzir esses valores? Porque se continuar nesse ritmo, até o final da 
pandemia, pode custar muito caro para a Cidade. Esse é o questionamento. 
Obrigado, Secretário. Não duvidando, em hipótese alguma, da competência 
desse Secretário, da honestidade desse Secretário; e do Governo, de cuja 
base este Vereador pertence. Obrigado. Uma boa tarde a todos. 

O SR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE – Boa 
tarde, Vereador Toninho da Farmácia. O senhor fez contas de somar e dividir. 
Necessariamente não deve ser bem esse o valor por consulta. E mesmo que o 
fosse, Vereador Toninho, vamos imaginar já que hoje – aliás desde ontem, em 
função de que a gente vem avisando a população como um todo; e os 
senhores todas as noites eu passo um relatório no grupo que honrosamente 
fui convidado a participar com os senhores Vereadores e Vereadoras – vimos 
mostrando dia a dia a pandemia vindo para a Cidade e, lamentavelmente, 
vindo para ficar. Infelizmente colapsamos com toda essa ajuda do 3C-GRU. 

Para o senhor imaginar são 22 mil atendimentos. Tivemos 
18 mil exames bioquímicos que foram feitos, todos os exames que foram feitos 
de PCR; e muitos, dos 22 mil, também realizados e orientados para a 
quarentena domiciliar e aqueles internados. Quando o senhor fala de 
anteontem ou três dias atrás, 151 vidas salvas, eu perguntaria qual é o preço 
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de uma vida. Se não tivéssemos, com certeza absoluta, com a estrutura que 
temos, que são 40 Unidades de Terapia Intensiva no Estado e 40 no 
município, teríamos colapsado há muito mais tempo. 

Estamos hoje correndo contra o tempo, porque infelizmente 
ainda sequer chegamos ao pico, Vereador. E como sabemos que não 
chegamos ao pico? Enquanto a nossa estatística está subindo, tenho sempre 
feito uma figura de linguagem, como: um alpinista que está subindo uma 
montanha. Enquanto ele está subindo, ele ainda não chegou ao platô da 
montanha. Ele ainda não está no topo da montanha. Como nós estamos 
subindo, ainda não chegamos ao pico. E infelizmente já estamos tendo 
pacientes represados em nossas UPAs e PAs, solicitando vaga para o Estado 
de São Paulo, através do Sistema Cross. Por isso é que estamos, 
provavelmente segunda e terça-feira agora, já contratando UTIs do sistema 
particular, o que já tem sido feito por outras cidades também. Além de mais 
barato, estão prontas e estão com RH. Seria uma aventura, um absurdo de 
aventura nós tentarmos fazer UTIs, ficam mais caras, o custo diário de 
manutenção mais caro, porque as UTIs contratadas são temporárias. Depois 
poderíamos ficar com UTIs acima da necessidade da utilização comunitária 
que temos, e não temos RH para tanto. 

Veja, francamente, eu respondo ao senhor: Não! Eu não 
acho que seja caro. E digo mais para o senhor, só para fazer uma 
contextualização também. Sei que países – necessariamente não se compara 
um país –, imagine um país continental como o nosso com o SUS, que é uma 
das coisas mais bem feitas, lamentavelmente no papel. Mas infelizmente 
subfinanciado pelo país, não subfinanciado pela nossa municipalidade – não é 
só neste governo, em vários governos, inclusive os que recentemente nos 
antecederam. Digo até mais, desde o Governo Elói, que é com quem tenho 
mais contato, sempre esteve acima (ininteligível) era uma PEC 29, que era 
uma Proposta de Emenda Constitucional que já passou e virou lei, a sempre 
acima dos 15 por cento dos gastos municipais sempre fizemos isso, acima dos 
15 por cento. Mas num país como o nosso, fazendo apenas uma comparação, 
num país continental como o nosso, com o SUS, que é universal, que todos os 
cidadãos têm direito à saúde e à atenção médica de média e alta 
complexidade.  

Temos um gasto per capita ano, Vereador, de 400 dólares. 
Para fazer uma comparação com um país que não tem um SUS como o nosso 
– o nosso SUS é inclusive invejado, aspas, por muitos países – os Estados 
Unidos da América gastam 12 mil dólares per capita ano. É só fazer uma 
continha, arredondando o dólar para seis reais o dólar. Grã Bretanha, seis mil 
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dólares per capita. Europa, de maneira geral, três mil, quatro mil dólares per 
capita ano. Então veja, temos de nos virar com 400 dólares per capita ano. 
Estamos, Vereador, fazendo milagre. Não nós, a Cidade; nós, o Brasil. E não 
acho que seja um dinheiro muito caro não. Simplesmente conseguimos não 
deixar colapsar até agora. Agora colapsou. Estamos tendo que nos socorrer 
na iniciativa privada. E mesmo conseguindo na iniciativa privada, se 
infelizmente continuarmos a ter a ascensão que estamos tendo da infectação, 
talvez também na iniciativa privada não daremos conta. E eventualmente 
teremos que passar pelo desconforto que alguns Estados já estão passando 
de médicos terem de optar pela escolha de Sofia: quem ele salva e quem ele 
vê, lamentavelmente, morrer ao seu lado. 

Não sei se fui suficientemente esclarecedor na resposta, 
Vereador. 

O SR. TONINHO DA FARMÁCIA – Ok. Muito obrigado, 
Secretário. Tenho a maior estima pelo senhor e pelo Prefeito. Estou na base. 
Essa pergunta foi só para saber o porquê do custo. Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Eu gostaria 
de passar agora a palavra para os demais Vereadores que quiserem fazer uso 
do seu direito de fazer as perguntas ao Secretário. 

Vereadora Janete me escuta? 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Estou tentando me 
inscrever pelo chat. Se tiver alguma pessoa na minha frente... Eu estava 
tentando me inscrever quando o senhor me chamou. Mas veja se tem outra 
pessoa na frente, porque estou tentando organizar as minhas perguntas, que 
são várias. Se não tiver, eu falo. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – A palavra 
está com os Vereadores. Se a senhora quiser fazer suas perguntas... 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Sim. Presidente, vou 
dirigir as minhas perguntas tentando acompanhar as apresentações do senhor 
Wonderson. Quero saudar o Secretário José Mário Stranghetti Clemente; 
todos os Conselheiros que nos assistem, na pessoa da sua Presidente, a 
senhora Luciana Zanotto. Quero saudar todos que nos assistem e agradecer, 
em especial as emendas dos deputados, especificamente do Deputado do PT, 
Padilha, que também foi Ministro e que está olhando para a nossa Cidade. 

Feito isso, eu gostaria muito de agradecer a atenção do 
Secretário em nos informar diariamente a situação e o quadro da Covid-19. 
São informações importantes e eu quero agradecê-lo. 
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A partir de agora, farei as minhas perguntas. A primeira 
pergunta é para o senhor Michael. Página 122, que é a obra da infraestrutura. 
O Secretário também pode responder. Ele mostrou uma foto muito bonita do 
PA Paraíso, hoje chamada UPA Taboão, mas ainda não está em 
funcionamento, terminada. Eu gostaria de saber se existe projeto para equipar 
esse funcionamento. Por quê? Eu não tenho as páginas, mas anteriormente 
nos descritos os projetos iriam ser feitos nesse quadrimestre. E eu não percebi 
equipar a UPA Taboão Paraíso.  

A outra questão é a questão da Tuberculose, página 101. 
Divisão Técnica Laboratorial. Tem quatro mil, 976 exames. Eu gostaria de 
saber se houve aumento da tuberculose na Cidade ou nos presídios que 
existem, que eram anteriormente, porque num período de crise econômica 
sabemos que há um aumento da tuberculose. 

A outra questão – saibam que sou um mulher que me 
preocupo muito com as questões de ética –, há, a meu ver, uma redução 
significativa das mamografias. Além disso, o senhor Michael falou com tanta 
propriedade que houve( ininteligível) muito das questões psiquiátricas. Aí, 
pergunto: A meu ver, não houve aumento de atendimento no PA, que é o 
CAPS de excelência nessas questões. 

Tinha também uma pergunta sobre o repasse do Governo 
Estadual e do Governo Federal. Somando mais ou menos rapidamente, dá por 
volta de 32 milhões. Eu gostaria de saber como é que esses recursos foram 
utilizados. Gostei muito da apresentação da página 20, de como foram 
utilizadas as verbas e os principais gastos. Aí, eu quero (ininteligível) 
principalmente nos gastos da COVID. Eu gostaria de entender, Secretário, os 
gastos com (ininteligível) porque no contrato diz que vai (ininteligível).  

Então, Secretário, eu gostaria de entender se está tudo 
contido na estrutura por que houve gastos com hambúrgueres. Essa é uma 
questão polêmica, mas eu gostaria de entender e sei que o senhor gosta de 
trabalhar com a verdade e informar tudo o quanto o senhor acompanha. 

Finalmente, essa é uma pergunta que o Secretário pode já 
me responder. Mas eu gostaria de entender com mais clareza, senhor 
Secretário, é o seguinte: informação detalhada sobre as UTIs que o senhor 
afirma, e eu acredito, que nas cidades já estão colapsadas. Mas eu gostaria 
de saber, com muita clareza as UTIs municipais, além das UTIs do hospital de 
campanha, as UTIs estaduais e as UTIs particulares. E, por fim, eu gostaria de 
saber, senhor Secretário, a tendência é de crescerem os óbitos e crescer o 
número de infectados.  
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Eu considero que as medidas que o Governo tomou nos 
penalizou, porque nos coloca a Grande São Paulo na fase vermelha, que é a 
fase de manter fechado. Mais casos confirmados ontem. Era de mil, 958 casos 
e um total de 227 mortos. 

Senhor Secretário, tendo em vista a sua experiência tanto 
no Legislativo, como seu trabalho como cardiologista, apesar de eu nunca ter 
utilizado dos seus serviços, eu gostaria de saber... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Vereadora, 
para concluir, por favor. 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Estou concluindo, 
senhor Presidente, doutor Eduardo Carneiro. Eu gostaria de saber quais as 
perspectivas, tendo em vista que percebo que Guarulhos já está na rua e isso 
pode ter um impacto muito (ininteligível). 

Por enquanto é só, senhor Secretário. Muito obrigada. Seus 
atendimentos sempre muito afáveis. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Mais algum 
Vereador gostaria de usar a palavra? 

Então, vamos passar para as perguntas que foram enviadas 
através do e-mail da Câmara. O primeiro inscrito é o senhor Luiz Carlos da 
Conceição. Ele fará a sua pergunta, através de vídeo. Tem três minutos para 
fazer a pergunta. 

Senhor Luiz Carlos da Conceição.  

O SR. LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO – Está ouvido 
agora? 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Sim, 
estamos ouvindo. O senhor pode fazer a pergunta por três minutos. 

O SR. LUIZ CARLOS DA CONCEIÇÃO – Está ok. 

Cumprimento a todos da Mesa, o Presidente Eduardo, o 
Secretário e, em especial, a presidente do Conselho Municipal senhora 
Luciana. Meu nome é Luiz Caros e sou conselheiro municipal do segmento 
usuários 

Referente ao COVID ficou bem esclarecida a entrada de 
recursos e as despesas, 34,9 milhões e 38,7. Os contratos tendo em vista até 
os meses no registro. (Interferências no áudio) A pergunta: Essa despesa 
pode aumentar, por exemplo, com a contratação de leitos de acordo com a 
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necessidade? Era com relação a isso específico que gostaria de saber dessa 
primeira aquisição.  

E, também, com relação ao COVID, fora o know-how e a 
experiência que todos adquirimos o que sobra para o Município depois desse 
investimento? 

Na página 21, Restos a Pagar, a tendência de 2019 em 
relação a 2020 continua praticamente a mesma, por quê?  

E também um esclarecimento de ordem humanitária, a 
Vancel Transportadora recebeu aproximadamente, em 2019, 4,2 milhões. Os 
funcionários estão reclamando que não receberam pagamento, sendo que 
tinha verba para combustível e outras coisas. 

Também na prestação de contas, nós temos uma obra 
vergonhosamente parada, que é o Hospital da Saúde da Mulher, que envolve 
o Estado e o Município. Eu penso que o dinheiro do contribuinte requer uma 
solução de inauguração e um posicionamento. É prestação de contas também. 

Finalizando, eu agradeço a oportunidade, como 
conselheiro, e quero... (Interferências no áudio) Luciana pelo grande 
desempenho, pelo grande esforço que ela está fazendo neste momento tão 
difícil. Se não fosse todo esse esforço, por exemplo, não estaria aqui 
representando o Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado. Peço 
esclarecimentos, inclusive de ordem humanitária com relação aos doentes. 
Obrigado. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Muito 
obrigado, senhor Luiz Carlos da Conceição. 

Agora, vou ler as perguntas que foram enviadas pelo e-mail, 
inclusive, da nossa presidente do Conselho Municipal da Saúde, a senhora 
Luciana Maria Zanotto. 

A primeira pergunta da senhora Presidente do Conselho 
Municipal da Saúde. 

– É feita a leitura da perguntas: 

“Há projeto da conta investimento no slide 11 para aquisição de 
equipamentos para o Hospital Pimentas-Bonsucesso. Dada à complexidade do 
hospital gostaríamos de saber quais são os equipamentos com compras em 
andamento?” 

Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta: 
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“O IDGT é o maior contrato da Saúde, slide 20, qual seria o valor 
específico para o Hospital dos Pimentas e o valor para o Hospital da Criança, já 
que é responsável pelos dois contratos?” 

Outra: 

“O número de (ininteligível) de contaminação, se citado como teste de 
profissionais, é possível informar a quantidade total dos servidores da Saúde 
afastados?” 

E a última pergunta: 

“Quais as ações da Saúde em relação à proteção dos servidores da 
linha de frente mais expostos ao risco de contaminação?” 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Se o senhor 
secretário quiser responder às perguntas já feitas, concedo a palavra. 

O SR. DR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE – Eu 
gostaria de começar a responder, pelo menos aquilo que posso responder a 
Vereadora Janete.  

Primeiro em relação à UPA São João, Vereadora. Com 
certeza e, se Deus quiser, estaremos... Perdão, UPA Taboão... Perdão, antigo 
PA Paraíso estaremos inaugurando com RH e com todos os equipamentos. Já 
poderíamos ter inaugurado antes, evidentemente não fosse o que ocorreu no 
mundo, no Brasil e em Guarulhos, nos últimos dois meses e meio, que é a 
pandemia e que não precisamos mais nos desgastar de falar sobre ela e em 
relação às consequências.  

Mas a UPA Taboão totalmente equipada e com RH será 
inaugurada, felizmente, no dia 30 de junho próximo agora e vai atender 
também ao COVID. Ela não está relacionada com investimento COVID nem 
nada emergencial. A Prefeitura montando e fazendo com que ela funcione, já 
que toda estrutura ficou pronta, e quando iríamos equipá-la e inaugurá-la 
lamentavelmente ocorreu a COVID-19 em nosso Município. Então, 
respondendo à senhora: equipada, montada e em pleno funcionamento 
evidente, como uma UPA também atenderá à COVID. Lógico que também 
teremos o atendimento específico COVID não misturando com o atendimento 
comunitário, como ocorre nas nossas outras UPAs e nossos outros pronto-
atendimentos. 

Em relação às UTIs privadas, quando verificamos, duas 
semanas atrás, que seguramente ocorreria em poucos dias o que, 
lamentavelmente, já ocorreu que é o colapso das nossas UTIs. A senhora 
perguntou. Recolocando, temos 40 UTIs no Estado ligados ao Hospital Geral 
de Guarulhos totalmente voltadas ao COVID-19 e temos também 40 UTIs 
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nossas, do Município, voltadas especificamente para o COVID-19. Evidente 
que o Estado também tem outras UTIs para situações comunitárias, vamos 
dar um exemplo, enfarto, AVCs e tantas outras situações que, em termos 
comunitários, um paciente precisa de uma UTI, tal e qual nós também. Tanto 
no nosso HMU como no nosso HMCA ou no Pimentas-Bonsucesso também 
temos UTIs para situações comunitárias. Mas 40 e 40, temos 80 UTIs que 
estão, infelizmente, colapsadas, haja vista que a pouco falava ao Vereador 
Toninho que já temos pacientes aguardando, no Sistema Cross, nas nossas 
UPAs e PAs a transferência para UTIs no Estado em função do colapso das 
nossas. 

Em relação às UTIs privadas, tivemos o cuidado para que 
em nenhum momento houvesse qualquer iniciativa de quem quer que seja de 
falar em direcionamento, que não é o nosso caso, nós estamos cuidando de 
vidas, não estamos fazendo política, mas temos que ter esse cuidado. 
Mandamos ofício para os sete hospitais particulares que temos; dos sete 
hospitais particulares que temos apenas quatro poderiam negociar contratos 
de locação de UTIs conosco. Desses quatro, dois não tinham certidões, 
principalmente CND, que a MP 962 no seu inciso 4-F, Vereadora, não 
obstante flexibilize uma série de situações nessa situação de pandemia, mas 
não flexibiliza certidões. Na hora de assinar, as certidões têm de estar 
absolutamente de forma correta, sendo o contrário dando improbidade ao 
secretário e, talvez, também para o Prefeito. 

Dois hospitais estão em tratativas finais conosco, o Hospital 
Stella Maris que vai conseguir disponibilizar quatro leitos de UTIs 
especificamente para a Cidade, COVID-19. Nós vamos pagar apenas por 
dia/utilização e o Hospital Carlos Chagas, que tem não exclusivamente para 
nós, mas com a mesma flexibilidade para quaisquer outros dos seus clientes,  
32 UTIs em Guarulhos, 15 UTIs em Mogi e 12 UTIs em Arujá. É o que temos 
no momento, Vereadora e Vereadores que também estão nos escutando e o 
público também que está participando.  

Se isso será o suficiente? Faço votos que sim. Isso só será 
o suficiente se, evidentemente, a infecção parar de subir e não é o que 
estamos observando. Nós estamos, por exemplo, no dia de hoje, com dois mil, 
378 casos notificados. Das 227, que a senhora comentou no dia de ontem, já 
estamos com 255 óbitos, 116 em confirmação. Infelizmente, sendo 
confirmados, só na nossa Cidade, Vereadora Janete, nós já teremos 371 
óbitos pela COVID-19. Óbitos.  
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Então, voltando àquela pergunta feita pelo Vereador 
Toninho, qual é o preço de uma vida? É muito complicado pensarmos em 
quantificar quanto custa uma vida. Esse dinheiro todo que está sendo 
investido é para diminuir esse número de óbitos. E também lembrando, 
voltando ao 3C-GRU, que tanto tem nos aliviado a não ter chegado antes no 
momento que chegamos agora, ele salva 82.6 por cento das pessoas que lá 
entram e saem com vida para a sociedade e seus familiares. Isso, eu acho 
que já justifica o preço porque é um índice de cura, Vereadora Janete e 
Vereador Toninho, que é maior. Não vou declinar nomes, maior que alguns 
hospitais de ponta da Cidade de São Paulo e tem nos ajudado muito. Então, 
em relação às UTIs é isso. 

A tuberculose. Eu tenho aqui um informe da nossa diretoria 
de Vigilância Sanitária, que continuamos, Vereadora, atendendo a todos os 
casos de tuberculose nas nossas UBSs, assim como as gestantes, crianças, 
comparando com o período do ano passado, no mesmo período não houve 
aumento no incremento da tuberculose. 

Agora, vou solicitar para que o Michael venha responder a 
senhora sobre a situação das mamografias. Um minuto só, Vereadora, Janete. 

O SR. MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Boa tarde, 
Vereadora. A senhora está me ouvindo? 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Sim, Michael, estou 
ouvindo. Só que mantenho o meu microfone fechado para que não tenha 
interferência. 

O SR. MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Só um 
minutinho. Está baixo. Vereadora, desculpe. São vários áudios aqui e deu um 
pouco de interferência, a senhora pode repetir, por favor, com relação à 
mamografia. A sua dúvida era sobre a redução. É isso? 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Eu como mulher me 
preocupo porque o câncer de mama continua e houve redução da 
mamografia. Eu gostaria de saber. Inclusive, Michael, é um evento de uma 
senhora que, em janeiro, foi detectado o problema de câncer e foi suspenso os 
exames que ela tinha que fazer, por conta do COVID. Então, eu queria mais 
informações do possível retorno ao atendimento, principalmente dos casos 
emergenciais. Em relação à mamografia é isso. 

Aí já faço a outra pergunta para você. Em relação ao que 
você colocou com muita propriedade, o aumento das questões psicológicas. Aí 
e cobro que, a meu ver, houve uma redução do atendimento no CAPES Tear e 
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nos outros CAPES. Eu gostaria de uma informação mais precisa em relação a 
essas questões que coloquei. 

O SR. MICHAEL RODRIGUES DE PAULA – Tudo bem, só 
um minuto. 

Na questão da mamografia, a sua pergunta se divide 
basicamente em duas partes, uma com relação à produção por conta da 
pandemia, dos exames realizados, e a outra em relação à assistência direta às 
pessoas que já tem diagnóstico. 

Com relação à redução. Durante o período da pandemia, os 
atendimentos eletivos e a mamografia não deixam de ser um exame eletivo, 
não é um exame praticado em serviço de urgência, é um exame agendado e 
foi temporariamente suspenso, mas é um dos prioritários assim que 
retomarmos a normalidade dos serviços. Se a senhora estiver com a 
apresentação em mãos, eu queria só pedir uma atenção ao slide 68, que fala 
do citopatológico de colo de útero, porque aquela nota técnica que citamos do 
INCA e da Fundação Oncocentro preconiza – sei que a letra ficou pequena, 
desculpe, é que a nota é bem extensa – mas preconiza que, justamente 
orienta as pessoas neste momento de pandemia a não procurar o serviço de 
saúde para rastreamento de colo de útero e de mama, adiando as consultas e 
exames para quando as restrições diminuírem.  

Então, toda essa ação que estamos fazendo no Município, 
para o quanto antes poder flexibilizar o isolamento, visa também a retomar os 
atendimentos o quanto antes. Então, há uma nota técnica, inclusive de 
serviços renomados em referência em oncologia nos respaldando sobre a 
diminuição temporária dos exames de rastreamento. Em relação aos 
pacientes que já tem diagnóstico confirmado. O fluxo hoje que se dá no 
município de Guarulhos, uma vez que não temos subvenção municipal ou 
serviço próprio oncológico, é solicitar vagas à regulação estadual. Isso se dá 
através da Rede Hebe Camargo, cuja oferta se dá via Portal Cross.  

Então, para que possamos identificar uma situação 
específica, minimamente, vamos precisar das informações de cartão SUS da 
paciente para sabermos se isso já foi feito e em que pé está, se está 
aguardando vaga, se houve devolutiva, porque já tivemos situações em que 
houve uma queixa da usuária, mas quando fomos averiguar já tinha sido 
marcado e foi justamente naquele tempo entre sair a vaga e ela ser 
comunicada pela unidade. 
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Na readequação... na questão do Capes Tear, realmente, é 
uma unidade que está passando por uma readequação. Isso já foi abordado 
aqui várias vezes, mas assim como os demais Capes também tiveram um 
déficit importante de profissionais. Então, à medida que esses serviços vão 
sendo retomados, também é uma unidade que é prioritária para a gestão, 
reorganizarmos para que possa prestar os serviços da melhor forma possível 
para a população. Também, é uma coisa que temos em vista para conseguir 
fazer o quanto antes a melhoria desse serviço. 

Tudo bem?  

O SR. DR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE – 
Vereadora Janete, agora, eu vou passar para o nosso Secretário-adjunto que, 
como guerreiro que é, tem estado desde... vamos chamar desde o primeiro 
prego, a primeira lona, desde a primeira armação, diuturnamente, no 3C-GRU, 
o Luiz Fernando. Ele vai responder sobre a estrutura para a senhora. 

O SR. LUIZ FERNANDO RIBEIRO DE CASTRO – Quero 
agradecer as palavras do meu Secretário pela confiança e consignar que 
embora seja uma matéria muito difícil pela natureza do problema que estamos 
vivendo sou muito grato também pela oportunidade de poder estar trabalhando 
na frente de batalha e dizer que é muito recompensador. 

Vereadora, com relação ao Hospital de Campanha é 
importante entender também que, desde o início, somos os primeiros do Brasil 
a inaugurar um hospital de campanha e pela natureza e gravidade da 
pandemia que estamos enfrentando não havia qualquer tipo de parâmetro 
histórico ou experiência prévia que permitisse nos basearmos em alguma 
história aqui dentro do Brasil, em alguma história de sucesso ou alguma 
história de fracasso, porque aprendemos tanto com os acertos como com os 
erros. E nós começamos o nosso projeto de drive thru porque foi uma ideia 
muito bem sucedida em alguns países da Ásia, Europa e América do Norte e 
de lá fomos ampliando, adequando às necessidades do Brasil. Tendo em vista 
que no Brasil nem todos possuem carros, teve gente que foi para a triagem a 
pé e, na sequência, essas duas modalidades de atendimento convergindo 
para um hospital. 

Então, o que está incluso nesse pacote todo que está lá 
funcionando é um drive thru com atendimento aos pacientes dentro dos seus 
próprios carros, através de enfermeiros, técnicos e médicos, onde é feita toda 
triagem, espaço clínico, alguns exames preliminares como saturação, 
temperatura, pressão. O mesmo é feito em dez consultórios, das 7h às 19h, 
como foi dito pelo Michael, na triagem a pé. E diferentemente do que está 
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sendo feito na maioria dos hospitais, por exemplo, de São Paulo, onde os 
pacientes são levados das unidades próprias, apenas aqueles com 
características leves do vírus para os hospitais de campanha e quando 
necessário, em caso de agravamento são estabilizados e transferidos para 
outros hospitais, nós trouxemos essas pessoas potencialmente doentes para o 
Hospital de Campanha de forma a tirá-lo das unidades próprias que já tem 
outras enfermidades para cuidar, evitando assim a contaminação de pessoas 
que não estariam, portanto, doentes. 

Dessa forma, nos tornamos porta aberta das 7h às 19h 
recebendo grande volume, como foi dito na apresentação dos meus colegas e 
nos casos graves absorvemos esses pacientes dentro do próprio hospital. 
Então, temos uma área toda administrativa, que chamamos de Área Azul, 
onde temos um laboratório completo. O nosso Secretário já passou os 
números, senão me engano foram mais de 18 mil testes laboratoriais 
realizados. Nós temos um almoxarifado, onde temos os insumos para 
funcionamento do hospital, destacando-se todos os EPIs. Nós temos uma 
farmácia, que concentramos o estoque de todos os medicamentos que 
abastecem três postos de enfermagem que ficam no interior do hospital, 
completo, com todos os medicamentos necessários para o atendimento das 
enfermidades, independente do grau de complexidade e de sintomas dos 
pacientes. Nós temos um setor administrativo que gosto de destacar que 
temos todo um circuito de imagem e de som, onde acompanhamos todo o 
funcionamento do hospital. Nós temos uma sala de treinamento, onde os 
profissionais que trabalham, sejam médicos, técnicos de enfermagem e 
enfermeiros são constantemente treinados.  

Temos, na sequência, a Área Vermelha, onde temos sala 
de isolamento, enfermarias masculina e feminina, a enfermagem propriamente 
dita. Temos rouparia, vestiário, conforto médico, tendo em vista que o hospital 
fica aberto 24 horas, não de porta aberta, mas funcionando 24 horas. Nós 
temos a Sala Vermelha que hoje já estamos usando como apoio de UTI, já 
que temos respiradores na Sala Vermelha. Nós temos a UTI propriamente 
dita, equipada com os respiradores, monitores, bombas de infusão, raios-X 
portátil. Enfim, é um hospital completo. 

O SR. DR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE – 
Bom, Vereadora Janete Pietá, eu faço votos que a senhora tenha ficado 
satisfeita com as respostas. 

Eu queria agora me referir ao conselheiro Luiz Carlos. Vou 
dar uma resposta bem breve a uma pergunta e passo em seguida ao nosso 
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diretor financeiro Wonderson, em função da pergunta do Luiz Carlos em 
Restos a Pagar. Ele comenta o Instituto da Mulher. 

Quero dizer a todos e, em especial, a você Luiz Carlos, que 
me perguntou, que o Instituto da Mulher, toda obrigatoriedade é do Governo 
Estadual. Embora, tenhamos feito várias incursões junto ao Governo do 
Estado, desde 2018, eles comentam que o Instituto da Mulher, no comentário 
oficial do Estado, não está no rol de prioridades no momento para o Estado. 
Então, lamentavelmente, nós estamos tendo que amargar isso. Lembrando 
também que é de governos anteriores essa luta. Eu me lembro, também, que 
nos governos anteriores a luta foi árdua e também muito devagar a 
construção. Evidentemente, toda parte estrutural está pronta, precisa da parte 
de acabamento, equipamento e RH.  

Mas até o momento, Luiz Carlos, não temos ainda um 
horizonte para esse término, infelizmente. É uma prioridade para o nosso 
Governo que isso possa ocorrer, não obstante não será responsabilidade do 
nosso Governo Municipal, como também tenho absoluta convicção e 
acompanhei a prioridade de governos anteriores ao nosso, que também o foi e 
que também não conseguiram, pelo menos não conseguiram terminar. 
Estamos aguardando esse término. 

Agora, eu passo para a resposta dos Restos a Pagar para o 
Wonderson responder a você. 

O SR. WONDERSON MORENO – Boa tarde, conselheiro 
Luiz Carlos. Peço perdão, mas acho que não compreendi muito bem qual foi a 
questão sobre Restos a Pagar, me parece que o senhor ressaltou que não 
houve mudança. Parece que foi essa a pergunta. E se for essa, o senhor está 
correto. Nos Restos a Pagar não houve nenhuma mutação. Precisaríamos, no 
caso, para dar uma explicação mais detalhada abrir este relatório para poder 
discriminar detalhadamente quais são esses restos a pagar. Mas, realmente, 
não foi possível, não houve nenhum movimento em relação à mudança 
desses números. 

Volto a destacar que este registro existente referente a 
2019... 

A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Senhor Presidente, o 
Wonderson... 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Perdemos o 
contato com o Wonderson. Vou pedir ao pessoal técnico. Só um minuto, 
Vereadora. 
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A SRA. JANETE ROCHA PIETÁ – Ele fechou o microfone, 
dá para ver. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Fechou o 
microfone? 

O SR. WONDERSON MORENO – Parece que o final da 
minha explicação foi perdida, conselheiro.  

Então, só enfatizando que na próxima prestação de contas, 
os Restos a Pagar deve sofrer uma mutação em razão do processamento que 
está sendo efetivado e de outros lançamentos a serem apurados. 

Peço desculpas, a minha resposta, talvez, esteja um pouco 
prejudicada pela falta de compreensão em razão do sistema de áudio e 
também da necessidade que teríamos de abrir os relatórios ano a ano, 
detalhadamente, para dar maiores detalhes. Ok? 

O SR. DR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE – Eu 
gostaria, agora, de responder de sete perguntas feitas pela presidente Luciana 
Zanotto, representando o Conselho Municipal e os conselheiros do Conselho 
Municipal de Saúde do nosso Município, já vou responder àquelas que 
competem a mim. Depois, tem mais três que competem novamente ao nosso 
diretor Wonderson. 

Em relação à pergunta, onde a Medicare presta serviço? 
Lembrando que a Medicare é a empresa que cuidou e que cuida do contrato 
feito com os profissionais médicos que, a princípio, foram contratados para a 
rede, mas aí veio a pandemia e, obrigatoriamente, tivemos por motivos óbvios 
ainda mais, com a queda enorme que teve no atendimento da rede em função 
das eletivas terem sido suspensas, foram deslocados para o atendimento de 
COVID. Então, temos: clínica médica no 3C-GRU, temos socorristas. 
internistas e emergencistas no 3C-GRU. E a mesma equipe, ainda temos os 
nossos PAs, clínica médica, socorristas e pediatras. 

Outra pergunta realizada pela senhora Luciana, ela 
pergunta quais os dados preliminares, preliminares para o 3C-GRU até 30 de 
abril. Já falamos de dados mais robustos, que são os dados até anteontem, 
como a pouco falei para todos. Mas respondendo à indagação da presidente 
Luciana, os dados do período de 7 a 30 de abril, tivemos 95 internações nesse 
período, tivemos 55 altas médicas, 14 óbitos. E no período de 1º a 30 de abril, 
consultas médicas e acolhimento de enfermagem foram cinco mil, 533; 
atendimentos no drive thru: quatro mil, 869. Totalizando o número de 10 mil, 
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402. Só relembrando que até anteontem o número de atendimentos na 
situação, seja drive thru ou pedestres já chega a 22 mil atendimentos. 

Ainda uma sexta e última pergunta a ser respondida por 
mim, também para a senhora Luciana, presidente do nosso Conselho 
Municipal de Saúde. Qual o número de servidores afastados por COVID? De 
1º de março até 15 de maio, tivemos 251 profissionais diagnosticados com 
COVID e tivemos mil, 352 suspeitos aguardando a realização final do exame. 

E uma última pergunta também da senhora Luciana, quais 
as ações de proteção aos servidores públicos, principalmente aos servidores 
de frente? Não deixamos em nenhum momento desde o início da pandemia 
faltar sequer um EPI que todos precisam usar, seja na baixa complexidade, 
como nas UBSs e, principalmente nas nossas UPAs, PAs e também nos 
nossos hospitais que temos, principalmente no HMU, alguns funcionários 
ainda nossos. Evidentemente, os funcionários e monitoramos isso bem de 
perto da OS essa obrigatoriedade de compra dos insumos e proteção dos 
profissionais são das próprias OSs, mas, lógico que monitoramos e, 
felizmente, não houve nenhum tipo de falta de quaisquer EPIs desses 
funcionários, sejam médicos ou paramédicos. Então, enfermeiras, auxiliares 
de enfermagem, profissionais da limpeza, profissionais de laboratório, em 
suma todos evidentemente pegam um profissional que é um intensivista e que 
trabalha na UTI, ele acaba tendo uma máscara chamada N-95 que outro numa 
situação não de UTI, que não vai fazer procedimento, é a máscara cirúrgica 
habitual e fazemos uma troca a cada duas horas e meia. 

Então, respondendo isso à senhora Luciana. Felizmente, 
Luciana, nós não tivemos nenhuma falta, como também continuamos não 
tendo nenhuma falta de nenhum tipo de material que seja de protocolo pelo 
Ministério da Saúde para proteção dos nossos profissionais. 

Agora, passo ao Wonderson para responder, quero crer que 
duas ou três perguntas também da Luciana. 

O SR. WONDERSON MORENO – Bom, eu responderei 
algumas perguntas feitas pela presidente do Conselho, a senhora Luciana, 
que traz algumas questões dos conselheiros. 

Então, uma das perguntas é: Se existe projeto de conta de 
investimento para aquisição de equipamentos para o Hospital 
Pimentas-Bonsucesso? Então, no slide nº 9, temos uma proposta no valor de 
um milhão de reais voltados para equipamentos do Hospital Pimentas, onde 
colocamos algumas informações que vão tratar sobre ultrassom que já foi 
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entregue, detector fetal também entregue, poltrona. Incubadora não houve 
êxito, o processo foi fracassado; marca passo também. Enfim, temos essa 
proposta de um milhão de reais para equipamento do hospital que está, 
podemos dizer em execução. Alguns itens já foram adquiridos e outros ainda 
em processo licitatório. 

Slide nº 11, temos uma proposta no valor de 300 mil reais 
também para aquisição de equipamentos do Hospital Pimentas, onde abarca 
diversos equipamentos, entre eles: copo cirúrgico, monitores, escadas, 
bisturis, ultrassom, mesa cirúrgica, entre outros. Então, também no total temos 
um milhão e 300 mil reais voltados para aquisição de equipamentos do 
Hospital Pimentas. 

Na segunda pergunta, ela pede maiores detalhes sobre os 
pagamentos efetuados ao IDGT, é uma Os, que hoje gerencia duas unidades 
hospitalares do Município, um HMCA e o outro Hospital 
Pimentas-Bonsucesso. Referente ao Hospital Pimentas-Bonsucesso, o valor 
total pago foi de 24 milhões, 254 mil, 618 e 50. O valor total pago referente ao 
HMCA foi de 18 milhões, 491 mil, 946 e 18 centavos. Desta forma, chegamos 
ao valor total pago, conforme consta no slide nº 20, o valor total de 42 milhões, 
746 mil, 565. 

Existe também uma terceira pergunta que vai dizer o 
seguinte, qual o custo no quadrimestre com o Hospital de Campanha? Aí faz 
uma referência aos slides 29 e 30. Bem a pergunta enfatiza o custo total 
dentro do quadrimestre. É isso: qual o custo total no quadrimestre? Eu posso 
informar que, de acordo com o slide nº 30, é o valor total liquidado, ou seja, 12 
milhões, 314 mil, 889 e 90. Essa informação está no slide nº 30 no total do 
valor liquidado, ou seja, é obrigação assumida mediante a entrega do produto 
ou serviço. Então, este é o valor. 

Acho que da minha parte são essas três respostas. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Bom, temos 
mais uma pergunta do senhor Antônio Ferreira Lapa, conselheiro de Saúde. 

– É feita a leitura da pergunta: 

“Boa tarde, Secretário. Como foi noticiado, a Prefeitura estuda a 
contratação de UTIs privadas. Não seria mais viável esse dinheiro ser investido 
para equipar o PA Paraíso, que já está pronto para receber RH e os 
equipamentos necessários para o devido funcionamento? E após essa pandemia 
seria de grande utilidade pública fortalecendo o sistema de Saúde do nosso 
Município. Ou seja, temos que pensar no hoje e nos prepararmos para o amanhã” 
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O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Esta é a 
pergunta do senhor Antônio Ferreira Lapa.  

Com a palavra, o senhor Secretário. 

O SR. DR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE – 
Bom, Antônio Ferreira, de certa maneira, eu quero crer que o senhor está 
acompanhando de certa maneira, mas faço questão de responder novamente 
para o senhor. Eu já respondi em duas situações diferentes. 

Primeiro, lembrando que a UPA será inaugurada agora, dia 
30 de junho, com todos os equipamentos e com RH. Uma UPA como o senhor 
e como nós desejamos e sempre desejamos anteriormente também, mesmo 
anteriormente à pandemia, uma UPA para atender à população tão 
necessária, depois que por absoluta necessidade tivemos que desmontar até 
por perigos físicos aos profissionais e aos usuários o antigo PA Paraíso. 
Então, respondendo, vai ser inaugurada no dia 30 agora. 

Em relação aos gastos com UTI. São absolutamente 
necessários, Antônio Ferreira, não temos como, enquanto tivermos fôlego 
teremos que continuar nos contentando em ter situações para atender quem 
chegue até nós com COVID-19 em situação de atendimento hospitalar de 
média e de alta complexidade. É provável e faço votos que não, que mesmo 
depois que a gente tenha essas UTIs contratadas, que serão feitas agora 
segunda e terças-feiras próximas, faço voto que a gente não precise de mais, 
que elas sejam suficientes e que em pouco tempo a gente não vá precisando 
dessas UTIs e, quiçá, em algum tempo as outras UTIs que hoje são utilizadas, 
seja pelo Município... seja do Município ou do Estado, venham a ser utilizadas 
pela Prefeitura e pelos munícipes apenas como UTIs comunitárias. Mas é 
impossível, nós não podemos, enquanto há algum fôlego, não podemos ficar 
de braços cruzados esperando que pessoas venham a falecer do nosso lado 
por falta de UTI.  

Claro, chegará um momento, faço votos que não ocorra, 
que a gente não terá condição de ir atrás de mais UTI, como ocorreu na 
Espanha, como ocorreu na Itália, como ocorreu na França. Eu espero que isso 
não ocorra conosco, mas estamos na eminência de também ocorrer conosco. 
Aí não teremos nem fôlego nem UTIs para alugarmos e os pacientes, 
novamente como estão hoje, com certeza, mais de 13 ou 15 pacientes 
aguardando pelo Sistema Cross, que o sistema procure no Estado alguma UTI 
para que eles sejam atendidos. 
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Faço votos de ter conseguido responder novamente a sua 
indagação, Antônio. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Bom, 
estamos encaminhando para o final da audiência. Apenas, eu gostaria de 
conceder um minuto para o secretário da Comissão de Higiene e Saúde da 
Casa, o Vereador Toninho, que gostaria de fazer uma consideração. 

O SR. TONINHO DA FARMÁCIA – Eu queria só 
questionar... Em momento nenhum, eu queria deixar registrado até nos Anais 
da Casa e deixar gravado que, em momento nenhum, perguntei quanto vale 
uma vida, doutor. Perguntei se o valor de mil, 800 e alguma coisa, o que 
justifica? Foi só esse o questionamento, porque sabemos que a vida não tem 
preço. Para resgatar alguns parentes, alguns amigos que considero daria tudo 
que tenho hoje. Sabemos que a vida não tem preço. Em nenhum momento, 
questionei qual o valor da vida.  

Admiro muito o senhor, sei que não tem ninguém melhor 
para ocupar a pasta da Secretaria de Saúde que tenha a mesma força, o 
mesmo conhecimento, a mesma capacidade e honestidade que o senhor tem. 
Parabenizo o senhor pela Pasta, pela apresentação que o senhor fez e pela 
justificação. Mas só queria deixar registrado esse ponto que, em momento 
nenhum questionei quanto vale a vida, porque sabemos que a vida não tem 
preço. Daríamos tudo para resgatar uma pessoa que a gente gosta e ama.  

Obrigado. Boa tarde a todos. 

O SR. DR. JOSÉ MÁRIO STRANGHETTI CLEMENTE – 
Vereador Toninho, em primeiro lugar, eu também não pensei dessa forma, 
Vereador. Ainda mais o conhecendo e pelas atividades que o senhor faz, além 
do excelente Vereador que o é. Talvez, eu tenha involuntariamente me 
excedido na resposta. Não, não foi bem isso que quis dizer. Já entendi o que o 
senhor falou, caso tenha sido absorvido de maneira diferente, peço desculpas 
ao Vereador. Não foi essa a minha intenção. 

Mas que, realmente, num momento como esse os custos, 
infelizmente, vão para níveis estratosféricos, principalmente quando é uma 
coisa para ontem. Eu queria só lembrar que um hospital completo de 
campanha como esse, que foi o primeiro do Brasil e lembrando que ele não é 
simplesmente um hospital de passagem nem um hospital de referência, como 
muitos hospitais chamados de campanha estão sendo montados. Lá não tem 
porta, o paciente vai lá para ser internado, já referenciado. Ele tem um custo 
que, infelizmente... e não tínhamos nem parâmetro, Vereador. Nós estamos 
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num momento em que estamos comprando um serviço sem parâmetro, nós 
somos o primeiro a fazê-lo. 

Mas insisto, em nenhum momento, quis dizer que o senhor 
qualificasse a vida com algum preço. Quero que o senhor tenha absoluta 
convicção. Um grande abraço. 

O SR. PRESIDENTE (Dr. Eduardo Carneiro) – Obrigado, 
Secretário José Mário e a sua equipe. 

Agradeço também a compreensão de todos os colegas 
Vereadores e a todos que nos acompanharam. Mesmo com as dificuldades 
técnicas, acredito que a audiência pública, uma das mais demoradas aqui da 
Casa dos últimos tempos, mas acredito que tenha elucidado as dúvidas dos 
colegas e dos munícipes. 

Agradeço a participação de todos. Parabenizo o Secretário 
Dr. José Mário e toda sua equipe e um agradecimento especial a todos os 
funcionários da Casa. Declaro encerrada a presente audiência pública. 

– Encerra-se a audiência pública às 16h44min. 
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